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ORDONANŢA NR. 509 / 15.11.2010 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a  

S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.17 

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

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum şi a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 16.11.2010, pachetul de 5.144.540 de acțiuni 
emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de  
S.C. BRADUL S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

ORDONANŢA NR. 510 / 17.11.2010 
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 17.11.2010, 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. 511 / 17.11.2010 
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 piața 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: 

1. domnul Simion Andrei Pompiliu a depăşit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Hebe S.A. Sângeorz Băi ca urmare a 
transferului dreptului de proprietate operat de către S.C. Depozitarul Central S.A. în data de 21.12.2009, dar nu a dus la 
îndeplinire, în termenul stabilit de lege, niciuna din cele două obligații alternative care îi reveneau în cazul dobândirii în mod 
neintenționat a poziției de 66,90% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A.; 

2. C.N.V.M. a notificat emitentul şi pe acționarul Simion Andrei Pompiliu cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă 
conform art.205 din Legea nr.297/2004, 

în conformitate cu prevederile art.203, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Simion Andrei Pompiliu în calitate de acționar al S.C. HEBE S.A. 
Sângeorz Băi (CUI:577263). 
Art. 2. Domnul Simion Andrei Pompiliu şi persoanele cu care acționează în mod concertat au obligația ca, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, să se conformeze uneia din obligațiile alternative prevăzută la art.205 din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, prețul în cadrul ofertei publice fiind stabilit 
în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent 
înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului; 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. 
Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie înştiințare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Simion Andrei Pompiliu va fi 
sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 din Legea nr.297/2004,  
cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Simion Andrei Pompiliu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
și S.C. HEBE S.A. cu sediul în localitatea Sângeorz Băi, str. Trandafirilor nr.10, jud. Bistrița-Năsăud. 
Art. 8. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
ORDONANŢA NR. 512 / 17.11.2010 

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: 

- acționarul S.C. AMATTIS S.A. Galați a depăşit, singur, pragul de 33% din drepturile de vot ale S.C. MINEXFOR S.A. Deva ca 
urmare a tranzacţiei realizate pe BVB - Piața RASDAQ în data de 12.05.2010; 

- C.N.V.M. a notificat emitentul şi pe S.C. AMATTIS S.A. cu privire la obligaţiile ce îi revin S.C. AMATTIS S.A. conform art.203 din 
Legea nr.297/2004; 

- S.C. AMATTIS S.A. nu a respectat prevederile art.203 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. a) 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 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se sancţionează S.C. AMATTIS S.A. Galați cu amendă de 1% (930 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC cu 
sediul în str. Traian nr.209, camera 3, Galați, jud. Galați în calitate de acţionar al S.C. MINEXFOR S.A. Deva (CUI:17532193). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Galați 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 aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. AMATTIS S.A., singur sau împreună cu persoanele cu care acesta 
acţionează în mod concertat, are obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, 
documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MINEXFOR S.A. Deva. 
Art. 4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. AMATTIS S.A. va fi sancţionată 



de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. AMATTIS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi 
S.C. MINEXFOR S.A. cu sediul în str. TITU MAIORESCU nr.2, Deva, jud. Hunedoara. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 513 / 19.11.2010 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.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 şi-a îndeplinit obligaţia de a transfera atribuţiile şi operaţiunile specifice 
activităţii de administrare, inclusiv registrele şi evidenţele, corespondenţa, materialele publicitare, contractele şi orice alte 
documente, în original, ale Fondului Naţional RETCON către societatea de 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 22.11.2010. 
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 

 
DECIZIA NR. 1492 / 15.11.2010 

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, potrivit cărora S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj este în 

lichidare, 
având în vedere informaţiile transmise de ORC Dolj prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34482/05.11.2010, din care 

rezultă că S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj este în lichidare, precum şi faptul că a fost numit lichidatorul judiciar al acestui 
emitent, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj (CUI:2320818), 
începând cu data de 16.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1493 / 15.11.2010 

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 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 de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj este în 

lichidare, 
având în vedere informaţiile transmise de ORC Dolj prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34482/05.11.2010, din care 

rezultă că S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj este în lichidare, precum şi faptul că a fost numit lichidatorul judiciar al acestui 
emitent, 

având în vedere Decizia nr.1492/15.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. MULTIPRESTSERVICE S.A. Dolj (CUI:2320818), începând cu 
data de 16.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1494 / 15.11.2010 

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) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32602/19.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului Cristescu Aurelian Alexandru acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1782/23.12.2009 în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/402282, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. a domnului Cristescu Aurelian Alexandru. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1495 / 15.11.2010 

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

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

nr.34091/02.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna DOGARU Ana Maria având Atestatul Profesional nr.130/03.11.2010, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402390, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la 
art.1 şi radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1496 / 15.11.2010 
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), art.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

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

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32701/20.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna MĂRGINEAN Manuela Ionela având Atestatul profesional nr.2365/21.01.2006, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/032391, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de 
muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
IEBA TRUST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1497 / 15.11.2010 

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) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
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 CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.32393/18.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului CURTEANU Vlad Ştefan, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.485/12.03.2008, poziţia nr.3 în numele CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/401914, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. a domnului CURTEANU Vlad Ştefan. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1498 / 15.11.2010 

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.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.22 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
în temeiul prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.32878/21.10.2010, completată prin adresa nr.33484/27.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul CRISTESCU Aurelian Alexandru având Atestatul profesional nr.1773/31.10.2005, în calitate de 
agent pentru servicii de investiţii financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului CRISTESCU Aurelian Alexandru în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/400778, în calitate 
de agent delegat. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate persoanei 
menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi 
societate. 



Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1499 / 15.11.2010 

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

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

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33646/28.10.2010, completată prin adresa nr.342121/03.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna SANDU Dorina având Atestatul profesional nr.106/27.08.2010, în calitatea de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/392392, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de 
muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
W.B.S. ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1503 / 16.11.2010 
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 articolelor 173 alin.(1) şi 203 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34321/04.11.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

16.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. INSTCOMP S.A. Suceava iniţiată de către  
S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L. Suceava, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 623.920 de acţiuni, reprezentând 45,52% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 1,63 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 23.11.2010-14.12.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF CARPATICA INVEST S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

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

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

DECIZIA NR. 1504 / 16.11.2010 
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 Pop Adrian, în calitate de conducător al SSIF Target Capital S.A. în 
perioada aprilie-decembrie 2008, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.395/31.08.2010. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. sub nr.30916/30.09.2010 și nr.31888/12.10.2010, domnul Pop Adrian, în calitate de 

conducător al SSIF Target Capital S.A. în perioada aprilie-decembrie 2008, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.395/31.08.2010. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.395/31.08.2010 s-a dispus sancționarea domnului Pop Adrian cu amendă în valoare 
de 1.500 de lei pentru încălcarea următoarelor prevederi legale: art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.191 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, articol suspendat și înlocuit prin Dispunerea de măsuri nr.13/2010, art.195 lit. h), lit. i), lit. j) 
teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
- notificarea auditorului intern către C.N.V.M. s-a făcut cu o întârziere de doar două zile; 
- în contractul pentru tranzacțiile în marjă nu se regăseau prevederile art.195 lit. h), dar acestea au fost rectificate în mod expres în 

procedura de lucru pentru conturile în marjă care a fost transmisă la C.N.V.M.; 
- petentul susține că în perioada în care a deținut funcția de conducător al SSIF Target Capital S.A., art.191 alin.(1) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 avea următoarea formulare: „piața reglementată va publica lista valorilor mobiliare admise la 
tranzacționare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, al vânzărilor în lipsă, al împrumuturilor de valori mobiliare și volumul 
minim pentru ordinele aferente acestor tranzacții.”; 

- prevederile Codului Bursei nu menționau aceste aspecte și nu a fost publicată nici o listă cu valorile mobiliare admise la 
tranzacționare care puteau face obiectul cumpărărilor în marjă; în aceste condiții, aceste mențiuni nu puteau fi prevăzute în 
contractul de intermediere semnat cu clienții; 

- în perioada aprilie-decembrie 2008 au fost un număr de 9 viramente de numerar făcute de către clienți în contul curent; acest fapt 
nu îi poate fi imputat, arată petentul, deoarece clienții au efectuat viramentele în contul curent deși contul de client SSIF Target 
Capital S.A. era afișat pe site. 

Pentru considerentele prezentate, domnul Pop Adrian solicită revocarea Ordonanței C.N.V.M. nr.395/31.08.2010. 
Contestaţia este nefondată întrucât: 
În perioada 14.06-18.06.2010 la SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca, în baza Ordonanței de control nr.264/11.06.2010, 

a fost efectuat un control de fond vizând activitatea desfăşurată de societate în intervalul 01.06.2007-11.06.2010. 
Din informațiile existente reținem că domnul Pop Adrian a fost autorizat în calitate de conducător al SSIF Target Capital 

S.A. Cluj-Napoca prin Decizia C.N.V.M. nr.821/22.04.2008. 
Conform Certificatului de Înregistrare Menţiuni nr.61098 eliberat la data de 14.08.2008, în baza Încheierii judecătorului 

delegat nr.12859/12.08.2008, Target Capital S.A. a înregistrat această modificare la oficiul registrului comerţului, în condițiile art.13 
alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Ulterior, prin Decizia C.N.V.M. nr.2296/08.12.2008 au fost autorizați conducători ai SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca 
domnii Pinte Mircea Gheorghe și Baboș Ionuț Horea, ca urmare a cererii societăţii de servicii de investiţii financiare  
Target Capital S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.48027/18.11.2008, completată prin adresele nr.48827/20.11.2008 şi 
nr.50207/28.11.2008. 

Se constată astfel faptul că domnul Pop Adrian a deținut funcția de conducător al SSIF Target Capital S.A. în perioada 
aprilie-decembrie 2008, interval inclus în perioada supusă controlului efectuat. 

În perioada controlată, auditorii interni ai SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca au fost: 
- Cabinet individual Emil Culda, în baza actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii nr.2.128.2/28.07.2006 încheiat în data 

de 16.04.2007 (pentru anul 2007) și 
- S.C. Art Consult S.R.L., în baza contractului de prestări servicii audit intern nr.10/25.06.2008 cu o valabilitate de 36 de luni de la 

data semnării. 
În data de 25.06.2008, în timpul mandatului de conducător al domnului Pop Adrian, a avut loc înlocuirea auditorului intern. 
Această modificare intervenită în activitatea societății trebuia semnalată C.N.V.M. în termen de 3 zile, în conformitate cu 

prevederile art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 
Prin adresa societății nr.368/02.07.2008, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27747/03.07.2008, SSIF Target Capital S.A. a 

notificat Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, după expirarea termenului legal. 
Faptul că întârzierea a fost de 5 zile față de termenul legal a fost avut în vedere la aplicarea sancțiunii finale și a fost 

reținută drept circumstanță atenuantă. 
Ca urmare a analizării contractelor de credit și de garanție ale SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca, au rezultat 

următoarele: 
- acestea nu conţin clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă; 
- nu sunt stabilite condițiile plății; 
- nu prevăd situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art.191  

(articol suspendat și înlocuit prin Dispunerea de măsuri nr.13/2010). 
Situația în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt eliminate din lista menționată la art.191 trebuie 

prevăzută în contractul pentru tranzacții în marjă deoarece clientul are dreptul să solicite încetarea contractului din acest motiv. 
Clauzele lipsă din contractele analizate în speță privesc elementele prevăzute imperativ de art.195 lit. h), i) și j) teza 2 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 
SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca a utilizat aceste contracte în perioada mai 2008-iulie 2009, în care societatea 

a efectuat tranzacții în marjă. 



În condițiile în care domnul Pop Adrian a deținut funcția de conducător al SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca 
între aprilie 2008 și decembrie 2008, nerespectarea dispozițiilor Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 se reține în sarcina sa 
pentru intervalul menționat. 

În cadrul observațiilor la raportul de control se menționează: „Referitor la faptul că în contractul de credit și de 
garanție ale Target Capital S.A. nu sunt stipulate clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă, stabilirea condițiilor 
plății, situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art.191 și Dispunerea de 
măsuri nr.13/2010, elemente prevăzute de art.195 lit. h), i) teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 menționăm că în momentul 
în care societatea va relua prestarea acestor servicii, va folosi contracte care să conțină și aceste clauze.” 

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 acestor inadvertențe în modul de întocmire a contractelor 
de credit și de garanție. 

Observația domnului Pop Adrian potrivit căreia clauzele referitoare la retragerea de numerar din contul de marjă se 
regăseau în cadrul unei proceduri interne de lucru transmise la C.N.V.M. nu poate fi susținută deoarece: 

- art.195 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 prevede expres că aceste informații trebuie să se regăsească obligatoriu în 
cadrul contractului pentru tranzacții în marjă încheiat cu clienții; 

- scopul prezenței informațiilor prevăzute de art.195 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 în cadrul contractelor în marjă este 
acela ca toți clienții care vor să realizeze acest gen de activități să cunoască aspectele privind modalitățile de retragere de 
numerar din contul în marjă. 

Procedura la care face referire domnul Pop Adrian este o procedură internă de lucru a societății, astfel că existența 
informațiilor prevăzute de art.195 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 în cadrul acesteia nu poate substitui lipsa acestora 
din contractele de credit și de garanție al SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca. 

Din analiza fișei contului 51211 BT ct curent 25058, cont curent al societății, reiese faptul că în perioada 
controlată, în cadrul acestui cont s-au efectuat și alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se 
astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

În cadrul observațiilor la raportul de control se menționează: „Referitor la sesizarea dvs. privind alimentările respectiv 
retragerile de numerar ale clienților în/din contul curent, în respectarea prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 menționăm următoarele: 

- societatea are deschis subcont bancar pentru evidențierea distinctă a sumelor primite de la clienţi având cod IBAN 
RO31BTRL0130120296241400 reflectat distinct în contabilitate prin contul 51212.BT; 

- în art.1 pct.1.1 din contractul de intermediere la coordonatele bancare ale societăţii este specificat contul bancar având cod IBAN 
RO31BTRL0130120296241400, conform anexei nr.4; 

- pe pagina de internet, www.targetcapital.ro, meniul Mod de lucru/transferul banilor este indicat pentru depunerile de numerar și 
viramente bancare codul IBAN RO31BTRL0130120296241400, conform anexei nr.11. 

Deoarece societatea are deschise la Banca Transilvania mai multe conturi care au atașat același ID 962414 (parte comună a tuturor 
IBAN-urilor Target Capital) unele intrări de fonduri de la clienți au fost operate în bancă, în mod eronat, pe contul curent. În mod 
uzual intrările de fonduri de la clienți, operate de către bancă în contul curent, sunt transferate în subcontul de clienți de îndată ce 
acestea sunt sesizate.[…] 
Retragerile fondurilor clienților din contul curent pe care le-ați sesizat s-au făcut în mod accidental prin setarea eronată a contului 
curent în locul subcontului de clienți în sistemul de online banking utilizat. 
Pentru a preîntâmpina astfel de situații a fost îmbunătățită procedura internă de lucru privind evidențierea și păstrarea distinctă a 
fondurilor bănești ale clienților. Astfel, în cazul în care se înregistrează încasări de fonduri bănești de la clienți în contul curent, cel 
târziu în următoarea zi bancară se efectuează ordin de plată de transfer a sumelor respective din contul curent în subcontul de 
clienți. În cazul în care se înregistrează plăți de fonduri bănești de la clienți din contul curent, cel târziu în următoarea zi bancară se 
efectuează ordin de plată de transfer a sumelor respective din subcontul de clienți în contul curent.” 

Având în vedere faptul că pentru situațiile de alimentări, respectiv retrageri, care au format obiectul analizei nu s-a 
făcut dovada transferurilor din contul curent în subcontul de clienți și invers în cazul retragerilor, se constată încălcarea 
prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Această practică a SSIF Traget Capital S.A. Cluj-Napoca s-a derulat pe parcursul întregii perioade controlate 
(01.06.2007-11.06.2010), inclusiv pe durata mandatului de conducător al domnului Pop Adrian, care deși putea și trebuia să 
efectueze demersurile necesare în vederea respectării prevederilor legale, nu a făcut-o. 

Numărul de operațiuni reținute în sarcina domnului Pop Adrian, raportat la numărul total de operațiuni din perioada 
controlată au fost luate în considerare la individualizarea faptelor reținute în sarcina acestuia. 

Potrivit legislaţiei pieţei de capital, persoanele responsabile pentru abaterile contravenţionale constatate sunt conducătorii 
societăţii si persoanele autorizate din cadrul Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare  
Target Capital S.A. Cluj-Napoca, aspect avut în vedere la momentul acordării sancțiunilor prevăzute de lege. 

Petentul, în calitate de conducător, pe perioada deținerii acestei funcții în cadrul societății 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, petentului Pop Adrian 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, în perioada în care a deţinut funcţia de conducător al SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca. 

Prevederile art.83, art.191, art.195, art.90 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 
financiare, pe care domnul Pop Adrian le-a încălcat în activitatea desfăşurată în perioada aprilie-decembrie 2008, au valoare de 



normă juridică imperativă creată de legiuitor pentru protejarea bunurilor şi intereselor clienţilor. 
Domnul Pop Adrian, în calitate conducător ai SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca nu a asigurat administrarea prudentă a 

societăţii şi nu au prevenit încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare. 
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 relevă lipsa diligenţei petentului în ceea ce priveşte exercitarea corespunzătoare 

a obligaţiilor ce decurg din calitatea de conducător al SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca. 
Prin caracterul contravențional al faptelor săvârşite, domnul Pop Adrian a răsturnat prezumţia de legalitate a activităţii  

SSIF Target Capital S.A. Cluj-Napoca pe perioada mandatului său. 
Potrivit bazei de date a C.N.V.M., domnul Pop Adrian a mai fost sancționat de C.N.V.M. în ultimii 3 ani, astfel: 

- prin Ordonanța C.N.V.M. nr.497/02.09.2008, în calitate de conducător al SSIF BT Securities S.A., cu amendă în valoare de  
1.000 de lei; 

- prin Ordonanța C.N.V.M. nr.535/23.09.2009, în calitate de conducător al SSIF Interdealer Capital Invest S.A., cu amendă în 
valoare de 1.000 de lei. 

Printre faptele reținute în sarcina domnului Pop Adrian, care au dus la aplicarea sancțiunilor dispuse prin 
Ordonanțele C.N.V.M. nr.497/02.09.2008 și nr.535/23.09.2009, se numără inclusiv fapte similare celor care au fost constatate 
cu ocazia prezentului control desfășurat în perioada 14.06-18.06.2010. 

În acest context, rezultă drept temeinică și legală sancțiunea aplicată care are funcţie coercitivă și a fost individualizată în 
lumina faptelor constatate. 

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 16.11.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Pop Adrian, în calitate de conducător al SSIF Target Capital S.A. în perioada 
aprilie-decembrie 2008 împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.395/31.08.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.395/31.08.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

ORDONANŢA NR. 395 / 31.08.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată 

prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la Target Capital S.A. în perioada 14-18.06.2010, 
se reţin următoarele: 

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

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

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

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil domnul Pop Adrian care, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Target Capital S.A. 
(autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.821/22.04.2008, retras prin Decizia C.N.V.M. nr.2296/08.12.2008), deşi putea şi trebuia să prevină realizarea 
faptelor prezentate mai sus, nu a făcut-o. 

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

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

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 1.500 de lei dl Pop Adrian, în calitate de conducător al Target Capital S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel 
târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Pop Adrian şi Target Capital S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data 
comunicării ei către Target Capital S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

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



DECIZIA NR. 1505 / 16.11.2010 
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 dl Călburean Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.413/17.09.2010. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31775/11.10.2010, dl Călburean Gheorghe a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.413/17.09.2010 prin care s-a dispus sancţionarea acestuia în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. Dafora S.A. cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art.113 A alin.(1) lit. a) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.3 alin.(2) și (3) și art.6 alin.(1) pct.c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009. 

Motivele contestației 
În ceea ce privește raportul curent aferent hotărârii Consiliului de Administrație privind convocarea AGA din data de 

26/27/04.2010, petentul precizează că raportul în cauză a fost întocmit și transmis operatorului de piață cât și C.N.V.M. în termenul 
legal. Astfel, consideră că informația relevantă privind convocarea AGA a fost transmisă în mod clar și detaliat cu ocazia întocmirii 
acestui raport. 

Cu privire la faptul că nu s-au pus la dispoziția acționarilor pe site-ul societății documentele aferente ordinii de zi a AGEA, 
se arată că în privința chestiunilor aflate pe ordinea de zi a adunării, societatea nu putea prezenta nici un document întrucât: 

- în privința primelor două puncte, în mod obiectiv nu existau documente ce ar fi putut fi furnizate/prezentate/publicate deoarece 
acestea vizau completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea având cod CAEN 6492 - alte activități de creditare și 
introducerea în actul constitutiv al societății a unei noi atribuții în sarcina C.A., respectiv aceea de completare a obiectului de 
activitate secundar; 

- în privința următoarelor trei puncte de pe ordinea de zi, în mod justificat nu au putut fi prezentate acționarilor pe website-ul 
societății, întrucât acestea vizau liniile de credit contractate de Dafora și documentele vizând condițiile contractării. Ținând cont 
de faptul că documentele în cauză conțin secrete comerciale și de afaceri ale S.C. Dafora S.A., prezentarea unor astfel de date 
ar fi putut afecta interesele societății, cât și interesele celorlalți acționari prin efectele negative pe care le-ar fi generat 
cunoașterea de către un competitor a unor astfel de secrete; 

- în privința următoarelor două punte de pe ordinea de zi se arată că acestea au fost propuse chiar de către acționarul  
S.C. Foraj Sonde S.A. 

Astfel, petentul consideră că S.C. Dafora S.A. și-a îndeplinit cu bună credință obligațiile de informare a acționarilor,  
fiind manifestată o politică diligentă ce corespunde intereselor investitorilor, atât în considerarea poziției de principal competitor 
deținută pe piață de către S.C. Foraj Sonde S.A., cât și în contextul actualei conjuncturi economice defavorabile. 

De asemenea, se apreciază că nu există o prevedere legală care să impună Consiliului de Administrație emiterea de note 
de fundamentare asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a unei AGA cât timp stabilirea acestor probleme reprezintă atât o 
atribuție cât și o obligație a C.A. în direct legătură cu activitatea desfășurată de societate și cu exercitarea dreptului de control al 
acționarilor în condițiile legii. 

În ceea ce privește raportul auditorului financiar, acesta a fost prezentat acționarilor, fiind pus la dispoziția acestora de 
îndată ce a fost recepționat. 

În ceea ce privește faptul că nu s-au pus la dispoziția acționarului Foraj Sonde S.A. diverse documente se menționează că 
au fost transmise reprezentantului acestei societăți documentele ce priveau AGA din data de 26/27.04.2010 în timp ce alte solicitări 
vizau în mare parte documente care nu aveau legătură cu problemele suspuse dezbaterii AGA, fiind solicitate date și informații 
referitoare la desfășurarea operațiunilor societății care constituie secrete comerciale și a căror dezvăluire este limitată inclusiv prin 
prevederile art.144 ind.1 alin.(5) din Legea nr.31/1990, ținând cont de calitatea de concurent direct al societății a acționarului  
Foraj Sonde S.A. 

De asemenea, referitor la exercitarea de către acționarul minoritar Foraj Sonde S.A. a drepturilor sale derivând din 
acțiunile deținute, aceste aspecte urmează a se soluționa de către instanță, în cadrul proceselor aflate pe rolului Tribunalului Sibiu. 

Prin urmare, petentul solicită în principal, modificarea în tot a ordonanței de sancționare în sensul anulării acesteia și 
exonerării de la plata amenzii, iar în subsidiar, în măsura în care se apreciază că nu poate fi admisă această solicitare, să se 
dispună înlocuirea sancțiunii dispuse cu avertisment. 

Contestația este nefondată 
Conform prevederilor art.224 alin.(1) din Legea nr.297/2004, societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. şi ale pieţelor 
reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea. 

Raportul curent privind convocarea AGOA și AGEA din data de 27.04.2010 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de 
piață cu respectarea dispozițiilor legale, însă societatea nu a transmis operatorului de piaţă şi C.N.V.M., în termenul legal, raportul 
curent aferent hotărârii CA privind convocarea AGOA și AGEA din data de 26/27.04.2010. 

Prin adresa DGS-DMI nr.7508/05.11.2010, direcția de specialitate a comunicat faptul că S.C. Dafora S.A. a transmis 
ulterior această informație prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33927/01.11.2010. 

Astfel, în mod corect s-a reținut în cuprinsul Ordonanței C.N.V.M. nr.143/17.09.2010, faptul că, au fost încălcate 
prevederile art.113 pct.A alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 care prevăd că rapoartele privind hotărârea consiliului 
de administraţie/altor organe abilitate, referitoare la convocarea adunării generale se transmit C.N.V.M. şi operatorului pieţei 
reglementate pe care se tranzacţionează acţiunile emise de respectiva societate comercială, fără întârziere, dar fără a se depăşi  
24 de ore de la producerea respectivului eveniment. 

Cu privire la faptul că nu s-au pus la dispoziția acționarilor pe site-ul societății documentele aferente ordinii de zi a AGEA, 
arătăm că, potrivit prevederilor art.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, societatea trebuie să asigure un tratament egal pentru 



toţi acţionarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea şi exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării 
generale aceștia având dreptul de a participa la adunările generale ale acţionarilor şi de a avea acces la informaţii suficiente despre 
problemele supuse dezbaterii adunării generale. 

De asemenea, arătăm că art.6 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 prevede că, societatea are obligaţia ca, 
pe toată perioada care începe cu cel puţin treizeci de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv, să pună 
la dispoziţia acţionarilor pe website-ul său, informații privind documentele care urmează să fie prezentate adunării generale. 

În ceea ce privește afirmația petentului cum că nu există o prevedere legală care să impună Consiliului de Administrație 
emiterea de note de fundamentare asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a unei AGA precizăm că din interpretarea dispozițiilor 
art.6 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 reiese că societatea are obligația ca pe toată perioada care începe cu cel 
puţin treizeci de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv să pună la dispoziția acționarilor săi pe 
website un proiect de hotărâre pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale. 

Referitor la faptul că nu au putut fi prezentate acționarilor pe website-ul societății documentații privind liniile de credit 
contractate de Dafora și documentele vizând condițiile contractării, deoarece acestea ar constitui secrete comerciale, precizăm că, 
pe ordinea de zi a AGEA în cauză se aflau înscrise și probleme ce ţineau de aceste solicitări, iar pentru adoptarea acestora era 
necesară aprobarea AGEA. 

Menționăm că, potrivit prevederilor art.113 lit. m) din Legea nr.31/1990 rep., AGEA se întrunește ori de câte ori este 
necesar a se lua o hotărâre pentru care este cerută aprobarea acestui for. 

Sub acest aspect considerăm că nu sunt incidente dispozițiile art.144^1 alin.(5) din Legea nr.31/1990 rep. indicate de 
petent ce prevăd că, membrii CA nu vor divulga informații confidențiale și secrete comerciale ale societății la care au acces în 
calitate de administratori deoarece acestea sunt obligații prevăzute în contractele de administrație ce nu au legătură cu problemele 
supuse aprobării AGA în calitatea sa de for de conducere al societății emitente. 

Orice societate comercială trebuie să informeze publicul și C.N.V.M., fără întârziere, în legătură cu informațiile privilegiate 
ce le privesc în mod direct conform art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2006. 

Mai arătăm că, potrivit prevederilor art.226 alin.(3) și (4) din Legea nr.297/2004, un emitent poate, pe proprie răspundere, 
să amâne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate, la care se face referire în alin.(1), pentru a nu prejudicia interesele proprii,  
cu condiţia ca o astfel de amânare să nu inducă în eroare publicul, iar emitentul să poată să asigure confidenţialitatea respectivelor 
informaţii. De asemenea, emitentul va informa, fără întârziere, C.N.V.M. asupra deciziei de amânare a dezvăluirii, către public,  
a respectivei informaţii iar C.N.V.M. poate obliga emitentul să dezvăluie informaţia pentru a asigura transparenţa şi integritatea 
pieţei. 

În situația în care se aprecia că acele informații/documente nu puteau fi publicate, emitentul trebuia să solicite amânarea 
dezvăluirii publice a informaţiei privilegiate în conformitate cu prevederile art.226 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital, cu completările și modificările ulterioare. 

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) săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amendă în limitele prevăzute la art.276 lit. b) 
din același act normativ. 

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. 

În speță, petentului în calitatea sa de Președinte al CA al S.C. Dafora S.A. i-a fost aplicată o sancțiune cu amendă în 
valoare de 2.000 de lei în limitele legale. 

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 16.11.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Călburean Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.413/17.09.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.413/17.09.2010 ca temeinică și legală. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 413 / 17.09.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piața 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, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. DAFORA S.A., admis la tranzacționare pe B.V.B., categoria a II-a, Piața principală 

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

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

C.N.V.M.; 



- nu au fost puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2009 (pentru AGOA), 
precum și documentele aferente ordinei de zi a AGEA; 

- nu au fost puse la dispoziția acționarului S.C. FORAJ SONDE S.A. următoarele documente vizând ordinea de zi a AGOA și AGEA din data de 
26/27.04.2010: 
a) nota de fundamentare a CA privind planul de investiții aferent anului 2010; 
b) nota de fundamentare a CA privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2010; 
c) raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2009; 
d) nota de fundamentare a CA privind necesitatea și oportunitatea modificării actului constitutiv în sensul introducerii în cadrul obiectului 

secundar de activitate a activității „6492 - Alte activității de creditare (desfășurarea unor activități de management al lichidităților în cadrul 
grupului prin acordarea de împrumuturi către societăți în care compania Dafora este acționar); 

e) nota de fundamentare a CA privind necesitatea și oportunitatea împuternicirii CA pentru a decide asupra prelungirii liniilor de credit 
contractate până în prezent de către societate; 

f) nota de fundamentare a CA privind necesitatea și oportunitatea contractării în calitate de codebitor împreună cu S.C. SALFLOM S.R.L. a 
unei linii de credit de la Banca Italo-Romena Spa Italia. 

se constată nerespectarea următoarelor prevederi legale: 
- art.113 A alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- art.6 alin.(1) pct.c) din Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009; 
- art.3 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl. Calburean Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al 
S.C. DAFORA S.A. 

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) și (2) din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 16.09.2010, 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 Calburean Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al 
S.C. DAFORA S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel 
târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Calburean Gheorghe şi S.C. DAFORA S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei 
către S.C. DAFORA S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR.1508 / 16.11.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS INTERCAPITAL,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută 
în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS INTERCAPITAL în 
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC. 
Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.34958/10.11.2010. 
Art. 4. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională 
menționat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii. 
Art. 5. Investitorii Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS DINAMIC care nu sunt de acord cu modificările intervenite în 
documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării 
în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 6. Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS DINAMIC, intră în vigoare în 
termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 



Art. 7. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționată la art.2, în 
termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1508/16.11.2010 

 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors Intercapital în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com în www.certinvest.ro 
și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(5) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiența de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 
coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, Director 
General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 
Dl Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 
 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.140 din data de 06.09.1995 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.675/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400012 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.1389 din data de 30.06.1999 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.677/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400013 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2149 din data de 04.05.2004 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.678/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400016 din 04.05.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1793 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400059 din 10.09.2008; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.850 din data de 01.07.2010, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400067; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.849 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400068; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Art. 4.2. Cap. „Obiectivul de performanță” din Prospectul de emisiune, art.2 Cap. „Obiectivul de performanță”din Prospectul simplificat, 
art.3.1. Cap. „Obiectivul de performanță” din Regulile fondului și art.4 Cap. „Obiectivul de performanță” din Contractul de societate civilă 
vor avea următorul conținut: 
Obiectivul de performanță al fondului constă în atingerea unei performanțe brute superioare unui mix investițional format din 70% performanța 
pieței bursiere şi 30% performanța cumulată zilnic a ratelor de dobânda ROBID la 12 luni. 
 

Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al SAI CERTINVEST S.A. și de către conducerea efectivă, conducere asigurată de dl Director 
General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. În analiza şi aplicarea politicii de plasament va fi implicat  



domnul Răzvan Alexandru Rusu, în calitate de manager al Fondului. 
 

Se inserează un nou punct la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate 
civilă care va avea următorul conținut: 

- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  
cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un alineat nou care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 

Se elimină alin.(4) al art.6.2. Cap. „Prețul de cumpărare al unităților de fond“ din Prospectul de emisiune, alin.(4) al art.5 Cap. „Prețul de 
cumpărare al unităților de fond” din Prospectul simplificat și alin.(10) al art.3.3. din Regulile fondului, care aveau următorul conținut: 
Prin distribuitorul Banca Comercială Română S.A. se pot achiziționa unități de fond doar prin: 

- plata prin virament dintr-un cont deschis la BCR; 
- plata prin intermediul ATM-urilor BCR. 

 

Se elimină ultimele două alineate ale art.6.2. din Prospectul de emisiune, alin.(1) şi alin.(2) ale art.3 din Prospectul simplificat, alin.(8) şi 
alin.(9) ale art.3.3. din Regulile fondului şi alin.(1) şi alin.(2) ale art.6 din Contractul de societate civilă, care aveau următorul conținut: 
Comisionul de cumpărare este între 0 și 1% din valoarea subscrierii, limitându-se la maximum 10 RON/operațiune. Comisioanele de cumpărare 
sunt încasate de către SAI AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. şi se folosesc pentru crearea unor condiții de distribuție corespunzătoare.  
La data întocmirii Prospectului de emisiune, nici unul din distribuitori nu percepe comision de cumpărare. Comisioanele de cumpărare pot fi stabilite 
ulterior, având valori cuprinse în intervalul menționat, diferențiat în funcție de distribuitor şi având în vedere necesitățile de îmbunătățire a activității 
de distribuție de unități de fond. 
Comisionul de cumpărare este 0% în următoarele situații: 

- plata unităților de fond achiziționate de către investitor se face prin virament bancar; 
- subscrierea se face cu numerar la sediul SAI AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. 

 

Inserarea unui nou alineat la art.6.2. din Prospectul de emisiune, la art.3 din Prospectul simplificat, la art.3.3. din Regulile fondului şi la 
art.6 din Contractul de societate civilă care va avea următorul conținut: 
Comisionul de subscriere în fond este de 1% din valoarea subscrierii dar nu mai mult de 500 de ron. În cazul în care subscrierile se realizează prin 
internet comisionul este 0. Comisioanele de subscriere sunt încasate de către Societatea de Administrare şi se folosesc pentru crearea unor 
condiții de distribuție corespunzătoare. 
 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.5.2. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat și art.3.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și vor avea următorul conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Alin.(7) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(8) al art.3 din Prospectul simplificat şi alin.(8) al art.6 din Contractul de societate civilă 
vor avea următorul conținut: 
Pentru răscumpărările din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC la care se solicita virarea sumelor în conturile oricărui fond deschis 
de investiții administrat de SAI CERTINVEST S.A., cu excepția fondului deschis de investiții CERTINVEST MONETAR, nu se aplică comisioane de 
răscumpărare dacă este îndeplinită următoarea condiție: răscumpărarea din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC se produce la cel 
puțin 90 de zile de la cumpărarea unităților de fond. 
 

Alin.(10) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(9) art.3 din Prospectul simplificat, alin.(14) al art.3.3. Cap. „Informații privind 
răscumpărarea unităților de fond” din Regulile fondului şi alin.(10) al art.6 din Contractul de societate civilă vor avea următorul conținut: 
Pentru investițiile conform legislației şi Prospectelor de emisiune în vigoare, investiții efectuate de Organismele de Plasament Colectiv administrate 
de SAI CERTINVEST S.A. şi de SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu în unități de fond emise de Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST 
DINAMIC, nu se aplică comisioane de cumpărare sau răscumpărare. Excepția este valabila numai pentru familia de fonduri administrate de  
SAI CERTINVEST S.A. şi pentru SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 
reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
 
Se elimină lit. i) de la alin.(1) al art.6.7. din Prospectul de emisiune și lit. i) de la alin.(13) al art.1 din Regulile fondului, care aveau 
următorul conținut: 
Cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă şi include toți 
consultanții fondului. În prezent, consultanții Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS INTERCAPITAL sunt SSIF Intercapital Invest S.A. 
în baza unui contract prin care se oferă consultanță privind alocarea eficientă a investițiilor în acțiuni listate pe piețe reglementate şi sisteme 
alternative de tranzacționare şi Cabinet de Avocat Melnic ce oferă consultanță şi asistență juridică în baza unui contract. 



 

Se elimină lit. i) de la alin.(2) al art.8 din Contractul de societate civilă care avea următorul conținut: 
i) cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă și include toți 
consultanții fondului. 
 

Art. 3. Cap. „Obligațiile fondului sunt următoarele:” din Prospectul simplificat va avea următorul conținut: 
Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor; cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; cheltuieli cu dobânzi,  
în cazul contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul nr.15/2004; cheltuieli cu 
comisioanele și tarifele datorate C.N.V.M; cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții; cheltuieli cu auditul financiar pentru 
fondul deschis de investiții. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art.10 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
 

Se elimină pct.7 al art.11 „Distribuitori Fondului” din Prospectul de emisiune, pct.7 al art.7 „Lista distribuitorilor de unități de fond” din 
Prospectul simplificat și pct.7 al art.3.3. Cap. „Lista distribuitorilor de unități de fond” din Regulile fondului, care aveau următorul 
conținut: 
Banca Comercială Română S.A. cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, sector 3, telefon:021.313.8062; fax:021.315.7711,  
adresa web www.bcr.ro. 
 

Alin.(4) al art.8 din Prospectul simplificat, va avea următorul conținut: 
Informații suplimentare referitoare la activitatea sau regulile Fondului pot fi obținute de la sediul SAI CERTINVEST S.A., de pe site-ul  
SAI CERTINVEST S.A. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1509 / 16.11.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS ORIZONT, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă,  
parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS ORIZONT în  
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGAȚIUNI. 
Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.34958/10.11.2010. 
Art. 4. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională 
menționat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii. 
Art. 5. Investitorii Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS ORIZONT care nu sunt de acord cu modificările intervenite în 
documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării 
în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 6. Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS ORIZONT, intră în vigoare în 
termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 7. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționată la art.2,  
în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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



Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1509/16.11.2010 
 

Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors Orizont în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGAŢIUNI. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com în www.certinvest.ro 
și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(5) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiența de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 
coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, Director 
General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 
Dl Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 
 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.1389 din data de 30.06.1999 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.677/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400013 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2121 din data de 14.12.2001 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.676/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400011 din 28.01.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.140 din data de 06.09.1995 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.675/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400012 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1793 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400059 din 10.09.2008; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.850 din data de 01.07.2010, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400067; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.849 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400068; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Art. 4.2. Cap. „Obiectivul de performanță” din Prospectul de emisiune, art.2 Cap. „Obiectivul de performanță”din Prospectul simplificat, 
alin.(3) al art.3.1. din Regulile fondului și art.4 Cap. „Obiectivul de performanță” din Contractul de societate civilă vor avea următorul 
conținut:  
Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unui randament anual al valorii unității de fond care să depăşească performanța cumulată 
zilnic a ratelor de dobândă ROBID la 12 luni. 
 

Alin.(2) al art.4.4. „Strategia de investiții a Fondului” din Prospectul de emisiune și alin.(6) al art.2 Cap. „Politica de investiții”din 
Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Politica de investiții a fondului va respecta limitele investiționale prevăzute de legislația în vigoare a pieței de capital şi va urmări următoarea 
structura orientativă a plasamentelor: 

- maximum 80% din activ în obligațiuni municipale şi corporatiste, indiferent de maturitatea şi rating-ul acestora; 
- maximum 40% din activ în titluri de stat (certificate de trezorerie cu scadenta sub un an şi obligațiuni de stat ce pot fi transferate pe piața 

interbancară sau pe o piață reglementată, sau contracte REPO având la bază aceste tipuri de active); 
- maximum 60% din activ în depozite bancare pe termen scurt şi mediu; 
- maximum 10% din activ în acțiuni listate pe piețele reglementate şi sisteme alternative de tranzacționare naționale sau pe alte piețe 

reglementate din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru al  
Uniunii Europene sau negociate pe o alta piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi 
deschisă publicului cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de către C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile 



fondului aprobate de C.N.V.M.; 
- maximum 5% din activ în instrumente financiare derivate; 
- maximum 10% din activ în titluri de participație emise de alte OPCVM siAOPC; 
- maximum 10% în valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare, altele decât cele de mai sus cf. art.102 din Legea 297/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al societății de administrare a investițiilor și de către conducerea efectivă, conducere 
asigurată de domnul Director General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. 
 

Inserarea unui nou punct la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate civilă 
care va avea următorul conținut: 

- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  
cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un alineat nou care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 

Se elimină alin.(4) al art.6.2. Cap. „Prețul de cumpărare al unităților de fond“ din Prospectul de emisiune, alin.(4) al art.5 Cap. „Prețul de 
cumpărare al unităților de fond” din Prospectul simplificat și alin.(10) al art.3.3. din Regulile fondului care aveau următorul conținut: 
Prin distribuitorul Banca Comercială Română S.A. se pot achiziționa unități de fond doar prin: 

- plata prin virament dintr-un cont deschis la BCR; 
- plata prin intermediul ATM-urilor BCR. 

 

Alin.(1) al art.3 din Prospectul simplificat şi alin.(1) al art.6 din Contractul de societate civilă vor avea acelaşi conținut cu un noul alineat inserat 
la art.6.2 din Prospectul de emisiune şi la art.3.3. Cap. „Informații cu privire la subscriere de unități de fond“ din Regulile fondului, şi anume: 
Comisionul de subscriere în fond este de 0,5% din valoarea subscrierii dar nu mai mult de 500 de ron. În cazul în care subscrierile se realizează 
prin internet comisionul este 0. Comisioanele de subscriere sunt încasate de către Societatea de Administrare şi se folosesc pentru crearea unor 
condiții de distribuție corespunzătoare. 
 

Se elimină alin.(1) al art.6.4. din Prospectul de emisiune care avea următorul conținut: 
Fondul nu percepe comision de cumpărare. 
 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.5.2. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat și art.3.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și vor avea următorul conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Alin.(1) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(2) al art.3 din Prospectul simplificat şi alin.(2) al art.6 din Contractul de societate civilă 
vor avea următorul conținut: 
La răscumpărarea de unități de fond pentru care se solicită ca plata să se facă prin virament într-un cont bancar, se aplică un comision de 
răscumpărare de 2,0% în cazul în care răscumpărarea intervine în primele 30 de zile de la data achiziției de unități de fond. 
 

Se elimină alin.(8) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(4) al art.3 din Prospectul simplificat şi alin.(7) al art.6 din Contractul de 
societate civilă care aveau următorul conținut: 
Pentru răscumpărările din Fondul Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS ORIZONT la care se solicită virarea sumelor în conturile fondurilor 
deschise de investiții Intercapital sau Capital Plus, fonduri administrate tot de S.C. SAI AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A., nu se aplică 
comisioane de răscumpărare dacă este îndeplinită următoarea condiție: răscumpărarea din Fondul Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS 
ORIZONT se produce la cel puțin 90 de zile de la cumpărarea unităților de fond. 
 

Alin.(10) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(10) al art.3 Cap. „Comisioane şi alte cheltuieli” din Prospectul simplificat, alin.(14) al 
art.3.3. Cap. „Informații privind răscumpărarea unităților de fond” din Regulile fondului şi alin.(9) al art.6 din Contractul de societate civilă 
vor avea următorul conținut: 
Răscumpărărilor/adeziunilor efectuate pentru conturile individuale administrate de SAI CERTINVEST S.A. li se aplică comision de cumpărare 
şi/sau răscumpărare zero (0%), indiferent de suma investită şi perioada pe care au fost deținute unitățile de fond în portofoliul conturilor individuale 
administrate. Aceeaşi regulă cu comision zero (0%) se aplică şi în cazul adeziunilor/răscumpărărilor efectuate de către SAI CERTINVEST S.A. în 
nume propriu. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 
reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
 



Se elimină lit. i) de la alin.(1) al art.6.7. din Prospectul de emisiune și lit. i) de la alin.(13) al art.1 din Regulile fondului, care aveau 
următorul conținut: 
Cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă și include toți 
consultanții fondului. În prezent, consultantul fondului deschis de investiții AVIVA INVESTORS ORIZONT este Cabinet Avocat Melnic,  
ce oferă consultanță și asistență juridică în baza unui contract. 
 

Se elimină lit. i) de la alin.(2) al art.8 din Contractul de societate civilă care avea următorul conținut: 
i) cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă și include 

toți consultanții fondului. 
 

Pct. 1 al art.3. Cap. „Obligațiile fondului sunt următoarele:” din Prospectul simplificat va avea următorul conținut: 
Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor; cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; cheltuieli cu dobânzi,  
în cazul contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul nr.15/2004; cheltuieli cu 
comisioanele și tarifele datorate C.N.V.M; cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții; cheltuieli cu auditul financiar pentru 
fondul deschis de investiții. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art.10 „Grupul din care face parte SAI CERTINVEST S.A.” din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
 

Se elimină pct.5 al art.11 „Distribuitori Fondului” din Prospectul de emisiune, pct.5 al art.6 „Distribuitorii” din Prospectul simplificat și 
pct.5 al art.3.3. Cap. „Lista distribuitorilor de unități de fond” din Regulile fondului, care aveau următorul conținut: 
Banca Comercială Română S.A. cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, sector 3, telefon:021.313.8062; fax:021.315.7711,  
adresa web www.bcr.ro. 
 

Alin.(1) al art.7 din Prospectul simplificat, va avea următorul conținut: 
Informații suplimentare referitoare la activitatea sau regulile Fondului pot fi obținute de la sediul SAI CERTINVEST S.A., de pe site-ul  
SAI CERTINVEST S.A. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR.1510 / 16.11.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS CAPITAL PLUS,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută 
în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS CAPITAL PLUS în  
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT. 
Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.34958/10.11.2010. 
Art. 4. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională 
menționat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii. 
Art. 5. Investitorii Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS PRUDENT care nu sunt de acord cu modificările intervenite în 
documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării 
în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 6. Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS PRUDENT, intră în vigoare în 
termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 7. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționată la art.2,  
în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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



Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1510/16.11.2010 
 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors Capital Plus în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com în www.certinvest.ro 
și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(5) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiență de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 
coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, Director 
General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 
Dl. Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 
 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.1389 din data de 30.06.1999 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.677/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400013 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2121 din data de 14.12.2001 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.676/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400011 din 28.01.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2149 din data de 04.05.2004 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.678/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400016 din 04.05.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1793 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400059 din 10.09.2008; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.850 din data de 01.07.2010, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400067; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.849 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400068; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Art. 4.2. Cap. „Obiectivul de performanță” din Prospectul de emisiune, art.2 Cap. „Obiectivul de performanță”din Prospectul simplificat, 
alin.(3) al art.3.1. din Regulile fondului și art.4 Cap. „Obiectivul de performanță” din Contractul de societate civilă vor avea următorul 
conținut:  
Obiectivul de performanță al fondului constă în atingerea unei performanțe brute superioare unui mix investițional format din 30% performanța 
pieței bursiere şi 70% performanța cumulată zilnic a ratelor de dobândă ROBID la 12 luni. 
 

Alin.(2) al art.4.4. „Strategia de investiții a Fondului” din Prospectul de emisiune și alin.(5) al art.2 Cap. „Politica de investiții”din 
Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Politica de investiții a fondului va respecta limitele investiționale prevăzute de legislația în vigoare a pieței de capital şi va urmări următoarea 
structură orientativă a plasamentelor: 

- maximum 35% din activ în titluri de stat (certificate de trezorerie cu scadența sub un an şi obligațiuni de stat ce pot fi transferate pe piața 
interbancară sau pe o piață reglementată, sau contracte REPO având la bază aceste tipuri de active); 

- maximum 80% din activ în obligațiuni municipale şi corporatiste, indiferent de maturitatea şi rating-ul acestora; 
- maximum 50% din activ în acțiuni listate pe piețele reglementate şi sisteme alternative de tranzacționare naționale sau pe alte piețe 

reglementate din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii 
Europene sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă 
publicului cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de către C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului 
aprobate de C.N.V.M.; 



- maximum 40% din activ în depozite bancare pe termen scurt și mediu; 
- maximum 20% din activ în instrumente financiare derivate; 
- maximum 10% din activ în titluri de participație emise de alte OPCVM și AOPC-uri; 
- maximum 10% în valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare, altele decât cele de mai sus cf. art.102 din Legea 297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al SAI CERTINVEST S.A. și de către conducerea efectivă, conducere asigurată de dl Director 
General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. 
 

Inserarea unui nou punct la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate civilă 
care va avea următorul conținut: 

- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  
cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un nou alineat care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 

Se elimină alin.(5) al art.6.2. Cap. „Prețul de cumpărare al unităților de fond“ din Prospectul de emisiune, alin.(4) al art.5 Cap. „Prețul de 
cumpărare al unităților de fond” din Prospectul simplificat și alin.(14) al art.3.3. din Regulile fondului care aveau următorul conținut: 
Prin distribuitorul Banca Comercială Română S.A. se pot achiziționa unități de fond doar prin: 

- plata prin virament dintr-un cont deschis la BCR; 
- plata prin intermediul ATM-urilor BCR. 

 

Se elimină ultimele două alineate ale art.6.2. din Prospectul de emisiune, alin.(1) şi alin.(2) ale art.3 din Prospectul simplificat, alin.(9) şi 
alin.(10) ale art.3.3. din Regulile fondului şi alin.(1) şi alin.(2) ale art.6 din Contractul de societate civilă care aveau următorul conținut: 
Comisionul de cumpărare este între 0 și 1% din valoarea subscrierii, limitându-se la maximum 10 RON/operațiune. Comisioanele de cumpărare 
sunt încasate de către SAI AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. şi se folosesc pentru crearea unor condiții de distribuție corespunzătoare.  
La data întocmirii Prospectului de emisiune, nici unul din distribuitori nu percepe comision de cumpărare. Comisioanele de cumpărare pot fi stabilite 
ulterior, având valori cuprinse în intervalul menționat, diferențiat în funcție de distribuitor şi având în vedere necesitățile de îmbunătățire a activității 
de distribuție de unități de fond. 
Comisionul de cumpărare este 0% în următoarele situații: 

- plata unităților de fond achiziționate de către investitor se face prin virament bancar; 
- subscrierea se face cu numerar la sediul SAI AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. 

 

Se inserează un nou alineat la art.6.2. din Prospectul de emisiune, la art.3 din Prospectul simplificat, la art.3.3. din Regulile fondului şi la 
art.6 din Contractul de societate civilă care va avea următorul conținut: 
Comisionul de subscriere în fond este de 1% din valoarea subscrierii dar nu mai mult de 500 de ron. În cazul în care subscrierile se realizează prin 
internet comisionul este 0. Comisioanele de subscriere sunt încasate de către Societatea de Administrare şi se folosesc pentru crearea unor 
condiții de distribuție corespunzătoare. 
 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.5.2. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat și art.3.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și vor avea următorul conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Alin.(7) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(5) al art.3 din Prospectul simplificat şi alin.(8) al art.6 din Contractul de societate civilă 
vor avea următorul conținut: 
Pentru răscumpărările din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT la care se solicită virarea sumelor în conturile oricărui fond 
deschis de investiții administrat de SAI CERTINVEST S.A., cu excepția fondului deschis de investiții CERTINVEST MONETAR, nu se aplică 
comisioane de răscumpărare dacă este îndeplinită următoarea condiție: răscumpărarea din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT 
se produce la cel puțin 90 de zile de la cumpărarea unităților de fond. 
 

Alin.(10) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(11) al art.3 Cap. „Comisioane şi alte cheltuieli” din Prospectul simplificat, alin.(14) al 
art.3.3. Cap. „Informații privind răscumpărarea unităților de fond” din Regulile fondului şi alin.(11) al art.6 din Contractul de societate 
civilă vor avea următorul conținut: 
Pentru investițiile conform legislației şi Prospectelor de emisiune în vigoare, investiții efectuate de Organismele de Plasament Colectiv administrate 
de SAI CERTINVEST S.A. şi de SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu în unități de fond emise de Fondul Deschis de Investiții  
CERTINVEST PRUDENT, nu se aplică comisioane de cumpărare sau răscumpărare. Excepția este valabilă numai pentru familia de fonduri 
administrate de SAI CERTINVEST S.A. şi pentru SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 



reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
Se elimină lit. i) de la alin.(1) al art.6.7. din Prospectul de emisiune și lit. i) de la alin.(14) al art.1 din Regulile fondului, care aveau 
următorul conținut: 
Cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă şi include toți 
consultanții fondului. În prezent, consultanții Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS CAPITAL PLUS sunt SSIF Intercapital Invest S.A. în 
baza unui contract prin care se oferă consultanță privind alocarea eficientă a investițiilor în acțiuni listate pe piețe reglementate şi sisteme 
alternative de tranzacționare şi Cabinet de Avocat Melnic ce oferă consultanță şi asistență juridică în baza unui contract. 
 

Se elimină lit. i) de la alin.(2) al art.8 din Contractul de societate civilă care avea următorul conținut: 
i) cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă și include 

toți consultanții fondului. 
 

Art. 3. Cap. „Obligațiile fondului sunt următoarele:” din Prospectul simplificat va avea următorul conținut: 
Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor; cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; cheltuieli cu dobânzi, în cazul 
contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul nr.15/2004; cheltuieli cu comisioanele și 
tarifele datorate C.N.V.M; cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții; cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis 
de investiții. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art. 10 „Grupul din care face parte SAI CERTINVEST S.A.” din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
 

Se elimină pct.8 al art.11 „Distribuitori Fondului” din Prospectul de emisiune, pct.8 al art.6 „Lista distribuitorilor de unități de fond” din 
Prospectul simplificat și pct.8 al art.3.3. Cap. „Lista distribuitorilor de unități de fond” din Regulile fondului, care aveau următorul 
conținut: 
Banca Comercială Română S.A. cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, sector 3, telefon:021.313.8062; fax:021.315.7711,  
adresa web www.bcr.ro. 
 

Alin.(5) al art.7 din Prospectul simplificat, va avea următorul conținut: 
Informații suplimentare referitoare la activitatea sau regulile Fondului pot fi obținute de la sediul SAI CERTINVEST S.A., de pe site-ul  
SAI CERTINVEST S.A. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR.1511 / 16.11.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS BET FI INDEX,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută 
în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS BET FI INDEX în  
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1511/16.11.2010 

 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors BET FI INDEX în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI 
INDEX. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com  în www.certinvest.ro 



și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(5) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiența de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 
coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, Director 
General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 
Dl Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 
 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.140 din data de 06.09.1995 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.675/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400012 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.1389 din data de 30.06.1999 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.677/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400013 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2149 din data de 04.05.2004 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.678/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400016 din 04.05.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2121 din data de 14.12.2001 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.676/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400011 din 28.01.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1793 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400059 din 10.09.2008; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.849 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400068; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Alin.(3) al art.4.1. din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Fondul va investi minim 90% din activele sale în acțiuni ale societăților comerciale care intră în componența coşului indicelui BET-FI.  
Informații suplimentare despre fond pot fi găsite la adresa web www.certinvest.ro. 
 

Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al SAI CERTINVEST S.A. și de către conducerea efectivă, conducere asigurată de dl Director 
General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. În analiza şi aplicarea politicii de plasament va fi implicat 
departamentul de investiții. 
 

Inserarea unui nou punct la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate civilă 
care va avea următorul conținut: 

- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  
cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un alineat nou care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 
Alin.(1) art.6.3.1. din Prospectul de emisiune, alin.(1) al art.3.2. din Prospectul simplificat, alin.(1) al art.3.3. Cap. „Operațiuni de subscriere 
şi răscumpărare prin internet” din Regulile fondului şi alin.(1) al art.7.1. Cap. „Operațiuni de subscriere şi răscumpărare prin internet” din 



Contractul de societate civilă vor avea următorul conținut: 
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor sau prin intermediul 
platformelor de internet www.directinvest.ro şi www.investonline.ro. Distribuirea prin internet către clienții interesați se va efectua în urma încheierii 
unui contract la distanță. Contractul va fi însoțit de documente de identificare a clientului în conformitate cu cerințele C.N.V.M. specifice. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poştă clasică, pe cale electronică sau personal la sediul 
Societății de Administrare. 
 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.3.3. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat, art.3.3. Cap. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și art.7.2. Cap. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” din Contractul de societate civilă, care vor avea următorul 
conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Alin.(6) al art.6.4. din Prospectul de emisiune şi alin.(7) al art.3 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Pentru răscumpărările din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX la care se solicită virarea sumelor în conturile oricărui fond 
deschis de investiții administrat de SAI CERTINVEST S.A., cu excepția fondului deschis de investiții CERTINVEST MONETAR, nu se aplică 
comisioane de răscumpărare dacă este îndeplinită următoarea condiție: răscumpărarea din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI 
INDEX se produce la cel puțin 90 de zile de la cumpărarea unităților de fond. 
 

Alin.(7) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(10) art.3 din Prospectul simplificat, alin.(13) al art.3.3. Cap. „Informații privind 
răscumpărarea unităților de fond” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Pentru investițiile conform legislației şi Prospectelor de emisiune în vigoare, investiții efectuate de Organismele de Plasament Colectiv administrate 
de SAI CERTINVEST S.A. şi de SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu în unități de fond emise de Fond, nu se aplică comisioane de cumpărare 
sau răscumpărare. Excepția este valabilă numai pentru familia de fonduri administrate de Societatea de Administrare, pentru conturile individuale 
administrate de Societatea de Administrare şi pentru Societatea de Administrare în nume propriu. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 
reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art. 10 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR.1512 / 16.11.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS TEZAUR, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă,  
parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS TEZAUR în  
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR. 
Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.34958/10.11.2010. 
Art. 4. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională 
menționat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 



prezentei decizii. 
Art. 5. Investitorii Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS TEZAUR care nu sunt de acord cu modificările intervenite în 
documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării 
în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 6. Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS TEZAUR, intră în vigoare în termen 
de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 7 S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționată la art.2,  
în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1512/16.11.2010 

 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors Tezaur în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com în www.certinvest.ro 
și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiența de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 
coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, Director 
General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 
Dl Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 
 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(9) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.140 din data de 06.09.1995 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.675/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400012 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2121 din data de 14.12.2001 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.676/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400011 din 28.01.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2149 din data de 04.05.2004 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.678/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400016 din 04.05.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1793 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400059 din 10.09.2008; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.850 din data de 01.07.2010, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400067; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.849 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400068; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Art. 4.2. Cap. „Obiectivul de performanță” din Prospectul de emisiune, art.2 Cap. „Obiectivul de performanță”din Prospectul simplificat, 
alin.(3) al art.3.1. din Regulile fondului și art.4 Cap. „Obiectivul de performanță” din Contractul de societate civilă vor avea următorul 
conținut: 



Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unui randament anual al valorii unității de fond care să fie superior ratei anuale a inflației 
publicată de Institutul Național de Statistică pe ultimele 12 luni. 
 

Alin.(2) al art.4.4. „Strategia de investiții a Fondului” din Prospectul de emisiune și alin.(5) al art.2 Cap. „Politica de investiții”din 
Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Politica de investiții a fondului va respecta limitele investiționale prevăzute de legislația în vigoare a pieței de capital și va urmări următoarea 
structură orientativă a plasamentelor: 

- maximum 70% din activ în titluri de stat (certificate de trezorerie cu scadență sub un an și obligațiuni de stat ce pot fi transferate pe piața 
interbancară sau pe o piață reglementată, sau contracte REPO având la baza aceste tipuri de active); 

- maximum 75% din activ în obligațiuni municipale și corporatiste, indiferent de maturitatea și rating-ul acestora; 
- maximum 90% din activ în depozite bancare pe termen scurt și mediu; 
- maximum 10% din activ în acțiuni listate pe piețele reglementate și sisteme alternative de tranzacționare naționale sau pe alte piețe 

reglementate din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii 
Europene sau negociate pe o alta piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă 
publicului cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate sa fie aprobată de către C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului 
aprobate de C.N.V.M.; 

- maximum 5% din activ în instrumente financiare derivate; 
- maximum 10% din activ în titluri de participație emise de alte OPCVM și AOPC; 
- maximum 10% în valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare, altele decât cele de mai sus cf. art.102 din Legea 297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al societății de administrare a investițiilor și de către conducerea efectivă, conducere 
asigurată de dl Director General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. În analiza și aplicarea politicii de 
plasament va fi implicat domnul Răzvan Rusu, în calitate de manager al Fondului. 
 

Inserarea unui punct nou la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate civilă 
care va avea următorul conținut: 

- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  
cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Alin.(1) al art.5.3 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Fondul se adresează persoanelor fizice și juridice cu aversiune foarte ridicată la risc și care doresc obținerea unor randamente superioare inflației. 
 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un alineat nou care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 

Se elimină alin.(4) al art.6.2. Cap. „Prețul de cumpărare al unităților de fond“ din Prospectul de emisiune, alin.(4) al art.5 Cap. „Prețul de 
cumpărare al unităților de fond” din Prospectul simplificat și alin.(9) al art.3.3. din Regulile fondului care aveau următorul conținut: 
Prin distribuitorul Banca Comercială Română S.A. se pot achiziționa unități de fond doar prin: 

- plata prin virament dintr-un cont deschis la BCR; 
- plata prin intermediul ATM-urilor BCR. 

 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.5.2. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat și art.3.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și vor avea următorul conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului va avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 
reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
 

Se elimină lit. i) de la alin.(1) al art.6.7. din Prospectul de emisiune și lit. i) de la alin.(13) al art.1 din Regulile fondului, care aveau 
următorul conținut: 
Cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă și include toți 
consultanții fondului. În prezent, consultantul fondului deschis de investiții AVIVA INVESTORS TEZAUR este Cabinet Avocat Melnic,  
ce oferă consultanță și asistență juridică în baza unui contract. 
 

Se elimină lit. i) de la alin.(2) al art.8 din Contractul de societate civilă care avea următorul conținut: 
- cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă și include toți 

consultanții fondului. 
 



Alin.(3) al art.3 din Prospectul simplificat va avea următorul conținut: 
Obligațiile fondului sunt următoarele: 
Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor; cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor; cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare; cheltuieli cu dobânzi,  
în cazul contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul nr.15/2004; cheltuieli cu 
comisioanele și tarifele datorate C.N.V.M; cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții; cheltuieli cu auditul financiar pentru 
fondul deschis de investiții. 
 

Se elimină alin.(4) al art.3 din Prospectul simplificat, care avea următorul conținut: 
În prezent, consultantul fondului deschis de investiții AVIVA INVESTORS TEZAUR este Cabinet Avocat Melnic, ce oferă consultanță și asistență 
juridică în baza unui contract. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art.10 „Grupul din care face parte SAI CERTINVEST S.A.” din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
 

Se elimină pct.5 al art.11 „Distribuitori Fondului” din Prospectul de emisiune, pct.5 de la alin.(1) al art.6 din Prospectul simplificat și pct.5 
al art.3.3. Cap. „Lista distribuitorilor de unități de fond” din Regulile fondului, care aveau următorul conținut: 
Banca Comercială Română S.A. cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, sector 3, telefon:021.313.8062; fax:021.315.7711,  
adresa web www.bcr.ro. 
 

Alin.(4) al art.7 din Prospectul simplificat, va avea următorul conținut: 
Informații suplimentare referitoare la activitatea sau regulile Fondului pot fi obținute de la sediul SAI CERTINVEST S.A., de pe site-ul  
SAI CERTINVEST S.A. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR.1513 / 16.11.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă,  
parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX în  
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX. 
Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.34958/10.11.2010. 
Art. 4. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională 
menționat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii. 
Art. 5. Investitorii Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX care nu sunt de acord cu modificările intervenite în 
documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării 
în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 6. Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS XT INDEX, intră în vigoare în 
termen de 10 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor. 
Art. 7. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționată la art.2,  
în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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



Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1513/16.11.2010 
 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors XT INDEX în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com în www.certinvest.ro 
și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(5) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiență de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 
coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, Director 
General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 
Dl Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 
 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.140 din data de 06.09.1995 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.675/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400012 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.1389 din data de 30.06.1999 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.677/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400013 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2121 din data de 14.12.2001 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.676/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400011 din 28.01.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2149 din data de 04.05.2004 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.678/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400016 din 04.05.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.850 din data de 01.07.2010, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400067; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.849 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400068; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Se elimină alin.(2) al art.3 din Prospectul de emisiune care avea următorul conținut: 
În plus față de activitatea de depozitare a activelor fondului, Depozitarul desfăşoară şi activitatea de distribuție a titlurilor de participare emise de 
către organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care atrag în mod public resurse financiare, administrate de către Societatea de 
Administrare. 
 

Alin.(3) al art.4.1. din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Fondul va investi minim 90% din activele sale în acțiuni ale societăților comerciale care intră în componența coşului indicelui BET-XT. Informații 
suplimentare despre fond pot fi găsite la adresa web www.certinvest.ro. 
 

Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al SAI CERTINVEST S.A. și de către conducerea efectivă, conducere asigurată de dl Director 
General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. În analiza şi aplicarea politicii de plasament va fi implicat 
departamentul de investiții. 
 

Inserarea unui nou punct la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate civilă 



care va avea următorul conținut: 
- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  

cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un alineat nou care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.3.3. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat, art.3.3. Cap. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și art.7.2. Cap. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” din Contractul de societate civilă, care vor avea următorul 
conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Alin.(6) al art.6.4. din Prospectul de emisiune şi alin.(7) al art.3 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Pentru răscumpărările din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX la care se solicită virarea sumelor în conturile oricărui fond deschis 
de investiții administrat de SAI CERTINVEST S.A., cu excepția fondului deschis de investiții CERTINVEST MONETAR, nu se aplică comisioane de 
răscumpărare dacă este îndeplinită următoarea condiție: răscumpărarea din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX se produce la 
cel puțin 90 de zile de la cumpărarea unităților de fond. 
 

Alin.(7) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(10) art.3 din Prospectul simplificat și alin.(13) al art.3.3. Cap. „Informații privind 
răscumpărarea unităților de fond” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Pentru investițiile conform legislației şi Prospectelor de emisiune în vigoare, investiții efectuate de Organismele de Plasament Colectiv administrate 
de SAI CERTINVEST S.A. şi de SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu în unități de fond emise de Fond, nu se aplică comisioane de cumpărare 
sau răscumpărare. Excepția este valabilă numai pentru familia de fonduri administrate de Societatea de Administrare pentru conturile individuale 
administrate de Societatea de Administrare şi pentru Societatea de Administrare în nume propriu. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 
reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
 

Se elimină lit. i) de la alin.(2) al art.8 din Contractul de societate civilă, care avea următorul conținut: 
Cheltuieli de consultanță în limita a 0,05% din activul total al fondului din ultima zi calendaristică a lunii. Aceasta limită este maximă şi include toți 
consultanții fondului. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art.10 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
 

Alin.(5) al art.7 din Prospectul simplificat, va avea următorul conținut: 
Informații suplimentare referitoare la activitatea sau regulile Fondului pot fi obținute de la sediul Societății de Administrare, de pe site-ul Societății de 
Administrare. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR.1514 / 16.11.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piața 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 conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131-133 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea societății S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33226/25.10.2010, 

completată prin adresa nr.34958/10.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 

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



Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS BET INDEX, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului şi contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă,  
parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. De la data prezentei, se modifică denumirea Fondului Deschis de Investiții AVIVA INVESTORS BET INDEX în  
Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1514/16.11.2010 

 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Aviva Investors BET INDEX în Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
adresei de email și de web a societății de administrare din www.avivainvestors.ro și office.ro@avivainvestors.com în www.certinvest.ro 
și office@certinvest.ro. 
Modificarea în tot cuprinsul Prospectului de emisiune, Prospectului simplificat, Regulilor fondului și Contractul de societate civilă a 
denumirii S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. în S.A.I. CERTINVEST S.A. 
 

Alin.(5) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea este administrată în prezent de către un consiliu de administrație format din trei membri, respectiv: 

- Eugen Voicu - Președinte, Director General - membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., experiența de 16 ani în domeniul administrării 
investițiilor; 

- Horia Gustă - Administrator, cu experiență de peste zece ani pe piața de capital; 
- Răzvan Rusu - Administrator, cu experiență în administrarea investițiilor de peste 6 ani. 

 

Alin.(6) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Conducerea efectivă a activității societății este asigurată de două persoane fizice, denumite conducători, împuternicite să conducă și să 

coordoneze activitatea zilnică a societății și investite cu competența de a angaja răspunderea societății. Aceștia sunt domnul Eugen Voicu, 
Director General și domnul Horia Gustă, Director General Adjunct. 

Dl Eugen Voicu este membru fondator al SAI CERTINVEST S.A., având experiență de 16 ani în domeniul administrării investițiilor. 
Dl Horia Gustă este jurist, având zece ani experiență pe piața de capital. 

 

Alin.(7) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
În cazul în care conducătorii societății nu își pot exercita atribuțiunile, aceștia sunt înlocuiți după cum urmează: 

- dl Eugen Voicu, Director General este înlocuit de dl Horia Gustă, Director General Adjunct; 
- dl Horia Gustă, Director General Adjunct este înlocuit de dl Eugen Voicu, Director General. 

 

Alin.(8) al art.2 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Societatea are în prezent în administrare 7 (șapte) fonduri deschise de investiții și 3 (trei) fonduri închise de investiții, respectiv: 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST PRUDENT autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.140 din data de 06.09.1995 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.675/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400012 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST MONETAR autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.1389 din data de 30.06.1999 şi care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.677/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400013 din 05.02.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST OBLIGATIUNI autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2149 din data de 04.05.2004 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.678/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400016 din 04.05.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST DINAMIC autorizat inițial de C.N.V.M. prin Decizia nr.2121 din data de 14.12.2001 și care 
funcționează în baza Deciziei C.N.V.M. nr.676/16.03.2006 de autorizare a modificărilor documentelor de constituire în vederea respectării 
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.15/2004, înscris în Registrul C.N.V.M. sub 
nr.CSC06FDIR/400011 din 28.01.2004; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST XT INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1793 din data de 10.09.2008, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400059 din 10.09.2008; 

- Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET FI INDEX autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.850 din data de 01.07.2010, înscris în  
Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400067; 

- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400014 conform Avizului nr.54/08.12.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST EVEREST înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400013 conform  

Avizului nr.30/01.07.2008; 
- Fondul Închis de Investiții CERTINVEST PROPERTIES RO înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC08FIIR/400017 conform  

Avizului nr.58/19.11.2009. 
 

Alin.(3) al art.4.1. din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
Fondul va investi minim 90% din activele sale în acțiuni ale societăților comerciale care intră în componența coşului indicelui BET. Informații 
suplimentare despre fond pot fi găsite la adresa web www.certinvest.ro. 
 



Art. 4.8. din Prospectul de emisiune și art.3.2. din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Analizarea oportunităților de investire și identificarea plasamentelor potrivite cu specificul Fondului și conjunctura piețelor financiare se va realiza în 
principal de către membrii consiliului de administrație al SAI CERTINVEST S.A. și de către conducerea efectivă, conducere asigurată de dl Director 
General al societății Eugen Voicu și domnul Director General Adjunct Horia Gustă. În analiza şi aplicarea politicii de plasament va fi implicat 
departamentul de investiții. 
 

Inserarea unui nou punct la art.5.1 din Prospectul de emisiune şi la art.7 Cap. „Drepturile investitorilor” din Contractul de societate civilă 
care va avea următorul conținut: 

- beneficiază de anumite promoții pe care le stabilește Societatea de Administrare. Societatea de Administrare poate stabili periodic,  
cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și prin anunțarea investitorilor pe pagina de internet www.certinvest.ro și/sau prin orice mijloace  
mass-media va considera de cuviință anumite promoții pentru investitori în funcție de numărul de unități deținute sau de alte criterii care vor fi 
stabilite ulterior, pe cheltuiala Societății de Administrare. 

 

Art. 6.1 din Prospectul de emisiune se va completa cu un alineat nou care va avea următorul conținut: 
Pentru toate operațiunile efectuate în zilele de sâmbătă adeziunile/răscumpărările urmează a se înregistra în următoarea zi lucrătoare cu data 
acelei zile lucrătoare. 
 

Alin.(1) art.6.3.1. din Prospectul de emisiune, alin.(1) al art.3.2. din Prospectul simplificat, alin.(1) al art.3.3. Cap. „Operațiuni de subscriere 
şi răscumpărare prin internet” din Regulile fondului şi alin.(1) al art.7.1. Cap. „Operațiuni de subscriere şi răscumpărare prin internet” din 
Contractul de societate civilă vor avea următorul conținut: 
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor sau prin intermediul 
platformelor de internet www.directinvest.ro şi www.investonline.ro. Distribuirea prin internet către clienții interesați se va efectua în urma încheierii 
unui contract la distanță. Contractul va fi însoțit de documente de identificare a clientului în conformitate cu cerințele C.N.V.M. specifice. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poştă clasică, pe cale electronică sau personal la sediul 
Societății de Administrare. 
 

Se inserează art.6.3.2. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Prospectul de emisiune, art.3.3. „Operațiuni de adeziune 
și răscumpărare prin telefon” în Prospectul simplificat, art.3.3. Cap. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” în Regulile 
fondului și art.7.2. Cap. „Operațiuni de adeziune și răscumpărare prin telefon” din Contractul de societate civilă, care vor avea următorul 
conținut: 
Distribuția prin telefon se realizează în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010. 
Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se va face în urma semnării unui contract la distanță; contractul va fi însoțit 
de copii după documentele de identificare ale clientului. 
Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalități: prin poșta clasică, pe cale electronică, cu condiția ca investitorul să 
posede și să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, sau personal la sediul SAI CERTINVEST S.A./distribuitorului. 
Plata titlurilor de participare subscrise prin telefon se face prin ordin de plată. 
 

Alin.(6) al art.6.4. din Prospectul de emisiune şi alin.(7) al art.3 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Pentru răscumpărările din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX la care se solicita virarea sumelor în conturile oricărui fond 
deschis de investiții administrat de SAI CERTINVEST S.A., cu excepția fondului deschis de investiții CERTINVEST MONETAR, nu se aplică 
comisioane de răscumpărare dacă este îndeplinită următoarea condiție: răscumpărarea din Fondul Deschis de Investiții CERTINVEST BET INDEX 
se produce la cel puțin 90 de zile de la cumpărarea unităților de fond. 
 

Alin.(7) al art.6.4. din Prospectul de emisiune, alin.(10) art.3 din Prospectul simplificat și alin.(13) al art.3.3. Cap. „Informații privind 
răscumpărarea unităților de fond” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Pentru investițiile conform legislației şi Prospectelor de emisiune în vigoare, investiții efectuate de Organismele de Plasament Colectiv administrate 
de SAI CERTINVEST S.A. şi de SAI CERTINVEST S.A. în nume propriu în unități de fond emise de Fond, nu se aplică comisioane de cumpărare 
sau răscumpărare. Excepția este valabilă numai pentru familia de fonduri administrate de Societatea de Administrare, pentru conturile individuale 
administrate de Societatea de Administrare şi pentru Societatea de Administrare în nume propriu. 
 

Pct. E) al art.6.6. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Prospectul de emisiune și pct.E) al 
art.3.4. Titlul „Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după următoarele reguli” din Regulile fondului vor avea următorul conținut: 
Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacționare decât piața 
reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție şi valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției 
„Capitaluri proprii” din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de 
maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare. 
 

Ultimul alineat al art.8 din Prospectul de emisiune şi ultimul alineat al art.4 din Prospectul simplificat vor avea următorul conținut: 
Impozitul pe câştigul de capital se reține de către Societatea de Administrare sau se plătește de către investitori trimestrial, după caz,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul fiscal. 
 

Art.10 din Prospectul de emisiune va avea următorul conținut: 
SAI CERTINVEST S.A. nu face parte dintr-un grup financiar, așa cum a fost acesta definit în art.2, alin.(1), pct.9 din Legea nr.297/2004. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1515 / 17.11.2010 

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 piața 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 piața de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.6 alin.(4) lit. a), b), e) și art.7 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, 



privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor şi majorărilor participațiilor la o societate de 
servicii de investiții financiare, 

analizând cererea societății înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28504/02.09.2010, completată prin adresa nr.32312/15.10.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 17.11.2010, 

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

Art. 1. Se aprobă majorarea participației calificate, deținută în mod indirect, a domnului Epure Vasile, de la 48,04% la 62,78% din 
capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. 
Art. 2. în termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. are 
obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente modificării structurii acționariatului ca urmare a achiziționării participației 
calificate menționate la art.1, de către domnul Epure Vasile, în caz contrar decizia îşi va pierde valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Epure Vasile. În cazul în care acesta nu poate fi contactat, 
prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1516 / 17.11.2010 

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 piața 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 piața de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.6 alin.(4) lit. a), b), e) și art.7 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, 

privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor şi majorărilor participațiilor la o societate de 
servicii de investiții financiare, 

analizând cererea societății înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28504/02.09.2010, completată prin adresa nr.32312/15.10.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 17.11.2010, 

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

 Art. 1. Se aprobă majorarea participației calificate, deținută în mod direct, a S.C. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI 
MANAGEMENT S.A., de la 48,04% la 62,78% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții 
financiare ESTINVEST S.A. 
Art. 2. în termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. are 
obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente modificării structurii acționariatului ca urmare a achiziționării participației 
calificate menționate la art.1, de către S.C. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI MANAGEMENT S.A., în caz contrar decizia îşi va 
pierde valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI MANAGEMENT S.A. 
În cazul în care aceasta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de 
investiții financiare ESTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1517 / 17.11.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.58 alin.(4) și (5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.3 alin.(4) și art.19 alin.(5) și (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere cererea societății S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET MANAGEMENT S.A. transmisă la C.N.V.M. prin 

adresele înregistrate cu nr.21742/09.06.2009, nr.2215/11.06.2009, nr.29681/14.08.2009, nr.11777/20.04.2010 și 
nr.31325/05.10.2010, 

întrucât documentația aferentă cererii de autorizare în calitate de S.A.I. nu este completă și conformă cu legislația în 
vigoare deși C.N.V.M. a formulat observații și a solicitat completarea acesteia, 

pentru considerentele mai jos expuse: 
1. având în vedere informațiile cuprinse în CV-ul domnului Ivănescu Aurel și explicațiile suplimentare furnizate prin adresa 

înregistrată cu nr.14616/05.05.2010, apreciem că domnul Ivănescu Aurel nu îndeplineşte cerințele de experiență profesională 
necesare deținerii calității de conducător al unei societăți de administrare a investițiilor, așa cum prevede art.18 alin.(1) lit. d) 
pct.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, respectiv o experiență de minimum 3 ani în domeniul administrării de investiții sau 
în domeniul pieței de capital; 

2. din informațiile existente în CV-ul domnului Tache Ghergheş Aurel-Sorin reiese faptul că acesta nu îndeplineşte cerințele de 



experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar bancare sau al pieței de capital sau în domeniul 
juridic, de minimum 3 ani, nefiind respectate astfel prevederile art.18 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 pentru 
deținerea calității de administrator al unei societăți de administrare a investițiilor; 

3. potrivit CV-ului și informațiilor prezentate, domnul Iliuță Remus nu are competența profesională necesară deținerii calității de 
acționar semnificativ al unei SAI şi nu a prezentat documente care să ateste proveniența sumelor aduse ca aport la capitalul 
social şi de asemenea nu a transmis informațiile menționate în Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 - anexa nr.2, lit. B, pct.1, lit. g), 
lit. C şi lit. D, după caz, nefiind respectate prevederile art.8 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de 
procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor şi majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții 
financiare/SAI; 

4. doamna Rotaru Oana nu are competența profesională necesară (conform informațiilor din CV) deținerii calității de acționar 
semnificativ al unei societăți de administrare a investițiilor și nu a transmis informațiile menționate în Regulamentul C.N.V.M. 
nr.2/2009 - anexa nr.2, lit. B, pct.1, lit. g), lit. C şi lit. D, după caz, nefiind respectate prevederile art.8 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor şi 
majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare/SAI; 

5. doamna Sersea Ana-Maria nu are competența profesională necesară (conform informațiilor din CV) deținerii calității de acționar 
semnificativ al unei societăți de administrare a investițiilor și nu a transmis informațiile menționate în Regulamentul C.N.V.M. 
nr.2/2009 - anexa nr.2, lit. B, pct.1, lit. g), lit. C şi lit. D, după caz, nefiind respectate prevederile art.8 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor şi 
majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare/SAI; 

6. societatea nu a făcut dovada că spațiul destinat sediului social se află în folosința exclusivă a S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET 
MANAGEMENT S.A. fiind astfel încălcată prevederea de la art.18 alin.(1) lit. h) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004; 

7. societatea nu a depus în termenele legale de valabilitate certificatul de cazierul judiciar (pentru domnul Tache Ghergheș  
Aurel-Sorin) și certificatele de cazier judiciar și fiscal (pentru doamna Piciorea Viorica), nerespectându-se dispozițiile art.19 
alin.(1) lit.d) pct.4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004; 

8. societatea nu dispune de capitalul inițial având în vedere că la data retransmiterii documentației (20.04.2010) capitalul social, 
calculat la cursul BNR din 20.04.2010 (1euro = 4,1484 lei) era de 123,188 euro şi nu de 125.000 de euro cât prevede legislația 
în vigoare, nerespectându-se prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 

9. societatea nu a făcut dovada achitării tarifului aferent autorizării unei SAI, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, respectiv 
a diferenței de bani solicitate prin adresa DGAR nr.8588/14.05.2010, încălcându-se astfel art.19 alin.(1) lit. r) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004; 

10. societatea nu a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea riscului; 
11. reglementările interne nu au fost retransmise conform observațiilor formulate de Direcția autorizare prin adresa C.N.V.M. 

nr.8588/14.05.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 17.11.2010, 

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

Art. 1. Se respinge cererea societății S.A.I. DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. de autorizare în calitatea de societate de 
administrare a investițiilor. 
Art. 2. S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET MANAGEMENT S.A. are obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile, 
adunarea generală a acționarilor, în vederea schimbării obiectului de activitate şi a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei 
„S.A.I.” sau „societate de administrare a investițiilor” sau a inițierii procedurii de dizolvare. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET MANAGEMENT S.A. şi 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ  

 
DECIZIA NR. 1518 / 17.11.2010 

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 SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrate la C.N.V.M. 

cu nr.33583/28.10.2010 și nr.33772/29.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare, acordată domnului Dulfu Daniel prin Decizia C.N.V.M. 
nr.209/07.02.2008, în numele SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social situat în  
Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, jud. Cluj. 



Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ADEL/310698, reprezentând înregistrarea domnului Dulfu Daniel în calitatea de 
agent delegat. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII 
FINANCIARE BROKER S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1519 / 17.11.2010 

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, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în temeiul prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) și b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
analizând cererile SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.32307/15.10.2010, nr.32474/18.10.2010, nr.32889/21.10.2010, nr.32866/21.10.2010, nr.33055/22.10.2010, completate prin 
adresele nr.33850/01.11.2010 și nr.34288/04.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiţii financiare în numele SOCIETĂŢII DE 
SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr.119, jud. Cluj: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Erdei Maria 2327/18.01.2006 
2.  Niță Ovidiu Cosmin 112/11.02.2008 
3. Nițu Ionuț-Lucian 1835/19.11.2005 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane menţionate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agenți pentru servicii de 
investiții financiare/agent delegat: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Erdei Maria (agent pentru servicii de investiții financiare) PFR02ASIF/302394 
2. Niță Ovidiu Cosmin (agent pentru servicii de investiții financiare) PFR02ASIF/042395 
3. Nițu Ionuț-Lucian (agent delegat) PFR02ADEL/400779 

 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate la art.1 şi radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. Cluj-Napoca și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1520 / 17.11.2010 

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, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 

capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu dispoziţiile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) şi art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  

Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiţii Financiare BROKER S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.32761/20.10.2010, nr.32891/21.10.2010, 33850/01.11.2010 și nr.34288/04.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/030712 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent delegat 
a domnului Oprescu Ion, autorizat în numele Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat 
în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, judeţul Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Oprescu Ion în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, 
cu nr.PFR02ASIF/032393. 



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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1521 / 17.11.2010 

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 şi art.17 alin.(1), (4) şi (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
având în vedere solicitările formulate de SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32888/21.10.2010, nr.32473/18.10.2010, nr.32890/21.10.2010, nr.32760/20.10.2010, completate prin 
adresele nr.33850/01.11.2010, nr.34288/04.11.2010, nr.34077/02.11.2010 și nr.34289/04.11.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE  
BROKER S.A. ca urmare a înfiinţării unor sedii secundare (agenţii) în: 

- Pitești, complex Căminul, bd. Republicii, bl.D6a, jud. Argeș; 
- Bacău, bd. Unirii nr.30, etaj III, tronson A-B-2-3, jud. Bacău. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediilor secundare precizate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe 
toată durata de funcţionare ale acestora, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1522 / 17.11.2010 

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, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

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

nr.32881/21.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A.,  
ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA din  
data de 15.10.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
IEBA TRUST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1523 / 17.11.2010 
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 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr./14.01.2010, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A. Bucureşti înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32827/20.10.2010 și 

nr.34657/08.11.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 17.11.2010, 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat de ofertă primară de vânzare de obligaţiuni emise de S.C. FORTUNA MOTOR S.A.  
Baia Mare adresată investitorilor calificați, având următoarele caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 18.000 de obligaţiuni; 
- valoarea nominală: 100 lei/obligaţiune; 
- preţul de vânzare: 100 lei/obligaţiune; 
- dobânda: ROBOR 6M + 5,00% pentru primul și cel de-al doilea cupon și ROBOR 6M + 3,25% pentru următoarele cupoane până 

la scadența împrumutului; 
- perioada de derulare: 23.11.2010-07.12.2010; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A. Bucureşti. 

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat iar alocarea se va face conform prevederilor prospectului de 
ofertă. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. 
Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A. Bucureşti. 
Art. 3. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă C.N.V.M. însoţită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.7/2006 cu modificările ulterioare, privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
DECIZIA NR. 1525 / 18.11.2010 

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 de ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROMEC NEHOIU S.A. Buzău se află în 

lichidare, 
având în vedere faptul că prin adresa ORC Buzău, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35181/12.11.2010, a fost transmisă 

Încheierea nr.31393/06.07.2007 a Judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău prin care a 
fost numit lichidatorul la S.C. AGROMEC NEHOIU S.A. Buzău, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC NEHOIU S.A. Buzău (CUI:8179310) 
începând cu data de 22.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1526 / 18.11.2010 

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 de ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROMEC NEHOIU S.A. Buzău se află în 

lichidare, 
având în vedere faptul că prin adresa ORC Buzău, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35181/12.11.2010, a fost transmisă 

Încheierea nr.31393/06.07.2007 a Judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău prin care a 
fost numit lichidatorul la S.C. AGROMEC NEHOIU S.A. Buzău, 

având în vedere Decizia nr.1525/18.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
NEHOIU S.A. Buzău, 

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

DECIZIE 



Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC NEHOIU S.A. Buzău (CUI:8179310) începând cu  
data de 22.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1527 / 18.11.2010 

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

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. d) şi alin.(2) şi art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, 
analizând documentele transmise de către SAI KD INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. prin adresele înregistrate la C.N.V.M. 

cu nr.29961/20.09.2010, nr.34438/05.11.2010 și nr.35018/11.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SAI KD INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. ca urmare a modificării 
componenţei Consiliului de administrație, prin numirea în calitate de administratori a domnilor Roman Androjna și Sašo Šmigič în 
locul domnului Peter Groznik și a doamnei Katja Kraškovic, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
nr.1 și nr.2 din 16.09.2010. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
şi funcţionare ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei 
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI KD INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1528 / 19.11.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, completat şi modificat 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, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3), art.53, art.62 şi art.63 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) şi alin.(4), precum şi ale art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a 
depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al  
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 

ca urmare a solicitării S.A.I. Star Asset Management S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.33830/01.11.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35299/15.11.2010, 

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

Art. 1. Se retrage autorizaţia acordată doamnei Lăsculescu Florina Alexandra în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al S.A.I. Star Asset Management S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.731/23.03.2006. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400092 care atestă înscrierea doamnei Lăsculescu Florina Alexandra în  
Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Până la desemnarea unei alte persoane în funcţia de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Star Asset 
Management S.A., domnul Dorin Dănescu, în calitate de conducător al societăţii, va prelua atribuţiile specifice acestui compartiment 
pentru o perioadă de maximum 3 luni. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către al S.A.I. Star Asset Management S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
AVIZ NR. 46 / 16.11.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 



având în vedere: 
- prevederile Regulamentului CE nr.2273/2003 al COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare şi stabilizare a 
instrumentelor financiare; 

- Directiva 77/91/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte constituirea societăților comerciale pe acțiuni; 
- art.15 alin.(1) lit. b) pct.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții şi operațiunile cu valori mobiliare; 
- prevederile art.107 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată; 

ca urmare a: 
- Hotărârii AGEA a S.C. Teraplast S.A. din data de 6/11.12.2008; 
- adreselor S.C. Teraplast S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22476/08.07.2010 şi nr.33151/25.10.2010, 

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinței din data de 16.11.2010, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Operațiunea de distribuire de acțiuni către membrii conducerii S.C. Teraplast S.A. Bistrița, descrisă în adresele menționate, 
se încadrează cadrului legal aplicabil. În vederea realizării acestei operațiuni, S.C. Teraplast S.A. va supune aprobării C.N.V.M. un 
prospect simplificat întocmit în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit. b) pct.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 
Art. 2. În situația în care se va institui un drept de gaj asupra acțiunilor care vor fi distribuite prin operațiunea la care se face referire 
în art.1 din prezentul aviz, în cadrul prospectului simplificat, pentru informarea corespunzătoare a beneficiarilor, se va menționa 
faptul că, în conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.31/1990, acțiunile ce fac obiectul garanției reale mobiliare nu dau 
dreptul la dividende, iar dreptul de vot conferit de aceste acțiuni va fi suspendat. 
Art. 3. Prezentul act se comunică S.C. Teraplast S.A. Bistrița cu sediul în Municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, str. Romană 
nr.17A şi se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
AVIZ NR. 47 / 17.11.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(4) 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 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a solicitării formulate de SIF Muntenia S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32773/20.10.2010, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Hotărârea AGEA din data de 

23.04.2010, precum și hotărârile Consiliului de Administrație din data de 21.07.2010 ale S.C. TRANSCHIM S.A. București, 
luând în considerare: 

- prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- prevederile art.100 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art.220 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

17.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. SIF Muntenia S.A. are obligația de a derula o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. TRANSCHIM S.A. Bucureşti,  
în termenul prevăzut la art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. 
Art. 2. Acționarii S.C. TRANSCHIM S.A. Bucureşti care dețin acțiuni neachitate integral și care doresc să vândă respectivele acțiuni 
în cadrul ofertei la care se face referire la art.1 din prezentul aviz, vor achita integral acțiunile, anterior exprimării intenției de a 
subscrie în cadrul respectivei oferte. 
Art. 3. Prezentul aviz se comunică SIF Muntenia S.A. cu sediul în Splaiul Unirii nr.16, sector 4, București. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 16 / 17.11.2010 

În baza prevederilor art.2 şi art.7 alin.(1) şi (10) 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.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art.2 alin.(2) lit. b) şi ale art.19 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.23.3 şi 23.5 din Directiva nr.39/2004 privind pieţele de instrumente financiare (MiFID), 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 17.11.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art.22 alin.(1) şi ale art.24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la 
modificarea acestuia. 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziţii: 



1. pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, o persoană fizică trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.; 
b) să fie angajat cu contract de muncă; relaţia contractuală dintre persoana care îşi va desfăşura activitatea în calitate de agent 

delegat şi S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă fie a unui contract de mandat sau de agent; 
c) să aibă cel puţin studii medii; 
d) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de un organism de 

formare profesională atestat de C.N.V.M.; 
e) să nu fie acţionar semnificativ şi să nu deţină nici o altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar; 
f) să nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele 

supravegheate de acestea; 
g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie 

mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică; 
2. în vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare, S.S.I.F. va depune la 

C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr.3A din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, însoţită de următoarele documente: 
a) copia actului de identitate; 
b) copia legalizată a actului de studii; 
c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr.3B din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; 
e) certificat de cazier fiscal eliberat aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; 
f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de C.N.V.M.; 
g) declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art.19 alin.(3) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, pentru agenţii delegaţi; 
h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de 

investiţii financiare; 
3. persoana străină care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei 

circulaţii sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptată de la prevederile pct.1. lit. d), dacă se află în una din următoarele 
situaţii: 
a) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de un organism de formare 

profesională atestat de C.N.V.M. şi nu susţine examenul aferent, dar S.S.I.F. asigură persoanei respective o pregătire 
profesională similară celei efectuate de un organism de formare profesională. În această situaţie, în locul copiei atestatului 
menţionat la pct.2. lit. f), S.S.I.F. va depune declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la această instruire; 

b) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de un organism de formare 
profesională atestat de C.N.V.M., dar urmează un curs organizat de o entitate a pieţei de capital din alt stat sau a promovat un 
examen de promovare a cursurilor organizate de entităţi ale pieţei de capital din state membre ale Uniunii Europene, 
recunoscute de C.N.V.M., conform prevederilor art.38 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor 
de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital; 

4. în situaţia în care persoana care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. este stabilită pe teritoriul unui alt stat 
membru, iar statul membru respectiv permite firmelor de investiţii utilizarea de agenţi delegaţi, suplimentar faţă de condiţiile 
prevăzute la pct.1., este necesar ca persoana fizică să fie înscrisă în Registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă 
din acel stat şi să depună la C.N.V.M. dovada acestei înscrieri; 

5. prevederile art.19 alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 sunt aplicabile şi agenţilor delegaţi ai S.S.I.F. înscrişi 
în Registrele agenţilor delegaţi ţinute de autorităţile competente din alte state membre. 

Art. 3. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1, referirile din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 la art.22 alin.(1) sau la art.24 din 
acelaşi regulament se consideră a fi făcute la art.2 pct.1., respectiv la pct.2. din prezenta dispunere de măsuri. 
Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
 


