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ORDONANȚA NR. 306 / 12.07.2011 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
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 și completările ulterioare și 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 și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și 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 și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 12.07.2011, 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 

 
ORDONANȚA NR. 307 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență 

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

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

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice 
activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte 
documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 

Dispune: 
Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 18.07.2011. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor 
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 666 / 11.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 



 

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.19260/24.06.2011, completată prin adresa nr.20242/05.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A. cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, etaj 5, sector 1, ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei CALENIC MARIANA în funcția de membru provizoriu în locul 
domnului GIUGIUMICĂ LIVIU, până la prima Adunare Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii C.A. din data 
de 06.06.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. are obligația de a transmite la 
C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului 
comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de 
Administrație, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
UniCredit CAIB Securities Romania S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 667 / 11.07.2011 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată 
prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011, 
în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, 
având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.20477/07.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 05.2011, „Personal autorizat din cadrul 
Compartimentului de control intern” cod CCI - 05.2011, „Consultanți de investiții” cod CI - 05.2011, organizate de C.P.F. Millenium la 
București, str. Econom Cezărescu, nr.39A, sector 6, în perioada 15, 18-21 iulie 2011. Examenele, în funcție de numărul de 
participanți, se vor desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie la sediul CPF Millenium (bd. Unirii nr.70, bloc J4, et.6, sc.4,  
ap.110, sector 3, București), în ziua de 22 iulie 2011. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la articolul 1 va avea următoarea componență: 

- Alin Bitere  - președinte; 
- Victor Rădulescu - membru; 
- Mihai Radu  - membru; 
- Vergil Popescu  - membru supleant; 
- Doru Puiu Tiberiu - membru supleant. 

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

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 668 / 11.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.18341/15.06.2011, completată prin adresa nr.20535/08.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii 
de investiții financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj: 
 



 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Staicu Marian 54/03.05.2010 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționată la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de 
investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.  
1. Staicu Marian PFR02ASIF/162454 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
OLTENIA GRUP INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 671 / 13.07.2011 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind 
procedura insolvenței, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere informațiile transmise prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20370/06.07.2011 de către 

EUROCONSULT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMCEREAL S.A. Oradea, din care rezultă faptul că în baza 
Sentinței Comerciale nr.1486/F/2011 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr.5744/111/2010, s-a dispus intrarea debitoarei  
S.C. COMCEREAL S.A. Oradea în faliment, 

având în vedere informațiile publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.7.600/05.07.2011, potrivit cărora procedura 
falimentului S.C. COMCEREAL S.A. Oradea este în derulare, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. COMCEREAL S.A. Oradea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMCEREAL S.A. Oradea (CUI:8216582) 
începând cu data de 19.07.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 672 / 13.07.2011 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere informațiile transmise prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20370/06.07.2011 de către 

EUROCONSULT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMCEREAL S.A. Oradea, din care rezultă faptul că în baza 
Sentinței Comerciale nr.1486/F/2011 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr.5744/111/2010, s-a dispus intrarea debitoarei  
S.C. COMCEREAL S.A. Oradea în faliment, 

având în vedere informațiile publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.7.600/05.07.2011, potrivit cărora procedura 
falimentului S.C. COMCEREAL S.A. Oradea este în derulare, 

având în vedere Decizia nr.671/13.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. COMCEREAL S.A. Oradea, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. COMCEREAL S.A. Oradea, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COMCEREAL S.A. Oradea (CUI:8216582) începând cu  
data de 19.07.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 673 / 13.07.2011 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 



 

în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.33 și art.34 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 
C.N.V.M., 

având în vedere solicitarea societății de administrare a investițiilor S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.19278/24.06.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează doamna Florentina COSTEA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de 
administrare a investițiilor S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Florentina COSTEA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/090497, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de administrare a investițiilor S.A.I. Vanguard Asset 
Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 674 / 13.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății VOLKSBANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15406/19.05.2011, completată 

prin adresa nr.18533/17.06.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane autorizate 
în numele societății VOLKSBANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, șoseaua Mihai Bravu nr.171, sector 2: 

- Androne Mariana - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.254/17.03.2011; 
- Boureanu Raluca Elena - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.1557/30.11.2010; 
- Burdea Dana Monica - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.1053/06.07.2009, poz. 3; 
- Frumosu Anca Liliana - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.1053/06.07.2009, poz. 1; 
- Iancu Ana Maria - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.689/29.04.2009, poz. 1; 
- Sorodoc Alina Ana Maria - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.1053/06.07.2009, poz. 2; 
- Vuvrea Mihaela Dana - Decizia C.V.V.M. de autorizare nr.1626/24.11.2009. 

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrările reprezentând înscrierea următoarelor persoane în calitatea de agenți pentru 
servicii de investiții financiare, autorizați în numele societății VOLKSBANK ROMANIA S.A.: 

- Androne Mariana - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/212429; 
- Boureanu Raluca Elena - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402397; 
- Burdea Dana Monica - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402229; 
- Frumosu Anca Liliana - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402227; 
- Iancu Ana Maria - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402203; 
- Sorodoc Alina Ana Maria - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402228; 
- Vuvrea Mihaela Dana - înscrisă în Registrul C.V.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402271. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea VOLKSBANK ROMANIA S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 675 / 14.07.2011 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 din 
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 



 

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20497/07.07.2011 prin care VALOR SPRL, în calitate de lichidator al 
S.C. FULGER S.A. Bragadiru, a transmis Sentința Comercială nr.3033/31.03.2010 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 
nr.380/3/2002 prin care s-a dispus radierea S.C. FULGER S.A. Bragadiru ca urmare a închiderii procedurii falimentului, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. FULGER S.A. Bragadiru a fost radiată din 
registrul comerțului, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. FULGER S.A. Bragadiru, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. FULGER S.A. Bragadiru (CUI:479206) începând 
cu data de 18.07.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
CIPRIAN COPARIU 

 
DECIZIA NR. 676 / 14.07.2011 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20497/07.07.2011 prin care VALOR SPRL, în calitate de lichidator al 

S.C. FULGER S.A. Bragadiru, a transmis Sentința Comercială nr.3033/31.03.2010 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 
nr.380/3/2002 prin care s-a dispus radierea S.C. FULGER S.A. Bragadiru ca urmare a închiderii procedurii falimentului, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. FULGER S.A. Bragadiru a fost radiată din 
registrul comerțului, 

având în vedere Decizia nr.675/14.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. FULGER S.A. Bragadiru, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. FULGER S.A. Bragadiru, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. FULGER S.A. Bragadiru (CUI:479206) începând cu  
data de 18.07.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
CIPRIAN COPARIU 

 
DECIZIA NR. 677 / 14.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 
prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 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), art.148 alin.(2) și art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în aplicarea art.29 lit. b) pct.v) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, 

aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare,  
a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, 

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, 
caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6979/15.03.2011, 
nr.18207/15.06.2011, nr.19264/24.06.2011 și nr.19598/28.06.2011, 

având în vedere adresa S.C. OMV Petrom S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20951/13.07.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 14.07.2011,  

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

Art. 1. Sistemul de conturi globale și mecanismul fără prevalidare a instrumentelor financiare se aplică în cazul acțiunilor emise de 
S.C. OMV Petrom S.A., începând cu data de 20.07.2011, cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 și ale 
Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 678 / 14.07.2011 

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



 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza prevederilor art.148 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. f) și art.33 lit. a), c), g) și i) din Regulamentul nr.13/2005 privind autorizarea 

și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de Hotărârea AGEA a S.C. Depozitarul Central S.A. din data de 02.02.2011, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.22925/16.06.2011, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.18484/16.06.2011, completată prin adresele nr.20297/06.07.2011, nr.21065/13.07.2011 și nr.21084/14.07.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.07.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A., ca urmare a schimbării sediului 
social din Mun. București, str. Făgăraș nr.25, sector 1 în Mun. București, bd. Carol I nr.34-36, Clădirea IBC Modern, et. 3, 8 și 9, 
sector 2. 
Art. 2. S.C. Depozitarul Central S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen 
de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la 
art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 679 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002 și modificat prin Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. e) și alin.(2), precum și art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată cu 

nr.18531/17.06.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a 
schimbării sediului social al societății de la adresa din „Sibiu, str. Dorului, nr.20, ap.25”, la adresa din „Sibiu, str. Nicolaus Olahus, 
nr.2, et.13, turnul A”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.06.2011. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni și 
copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 680 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.19606/28.06.2011, completată prin adresa nr.20301/06.07.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., 
ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Iași, str. Arcu nr.1, bl.T3, jud. Iași. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 



 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 681 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.19605/28.06.2011, completată prin adresa nr.20301/06.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Iași, șoseaua Arcu nr.2A, et.1, jud. Iași. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 682 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în baza 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 societății de servicii de investiții financiare Romcapital S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.19027/22.06.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului AGARICI HORIA ROBERT acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.283/13.02.2008 poz.1, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul 
social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30B, jud. Timiș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/051850 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului AGARICI HORIA ROBERT. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
Romcapital S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 683 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și ale art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 

nr.18410/16.06.2011, completată prin adresele nr.18632/20.06.2011 și nr.20958/13.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
Timișoara, ca urmare a retragerii autorizației de funcționare pentru următoarele sedii secundare (sucursală/agenție): 

- Bucuresti, bd Carol I nr.34-36, sector 2 (sucursală); 
- Oradea, str. Horea nr.53, jud. Bihor (agenție). 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 684 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.18410/16.06.2011, completată prin adresele nr.18632/20.06.2011 și nr.20958/13.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1.Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
Timișoara ca urmare a înființării sediului secundar (sucursală) din București, str. Vaselor nr.34, corp C2, et.2, cam.3 și 4, sector 2. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 685 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. prin adresa 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20012/04.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei LAIU SVETLANA prin  
Decizia C.N.V.M. nr.1190/04.06.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Fabrica de Glucoză nr.21, etaj 1, sector 2. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400353, reprezentând înscrierea doamnei LAIU SVETLANA în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 686 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 



 

în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, 

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 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 investiții financiare Fairwind Securities S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20774/11.07.2011, completată prin adresa nr.20941/12.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna RADU MIHAELA având Atestatul profesional nr.102/13.07.2011, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. cu sediul social situat în 
București, str. Fabrica de Glucoză nr.21, etaj 1, sector 2. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei RADU MIHAELA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/230498 în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 687 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011, 
în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, 
având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20573/08.07.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursurile de formare profesională continuă: 

(1) „Leadership” - cod FPC C9 2 2011; 
(2) „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România” - cod FPC C10 2 2011  
(3) „Planificarea vânzării” - cod FPC C1 2 2011, 

ce vor fi organizate în București în următoarele perioade: FPC C9 2 2011: 01-05 august 2011; FPC C10 2 2011: 24-28 august 2011; 
FPC C1 2 2011: 08-12 august 2011, ale căror examene sunt programate astfel: FPC C9 2 2011: 05 august 2011; FPC C10 2 2011: 
28 august 2011; FPC C1 2 2011: 12 august 2011. 
Art. 2. Comisiile de examinare vor avea următoarea componență: 

A) Pentru cursul cu codul FPC C9 2 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Mihai Constăndel Mircea - membru; 
- Mihaela Grozaiu  - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

B) Pentru cursul cu codul FPC C10 2 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Nicolae Gherguș  - membru; 
- Mihaela Grozaiu  - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

C) Pentru cursul cu codul FPC C1 2 2011:  
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Răzvan Cristian Lutașu-Codreanu - membru; 
- Mihaela Grozaiu  - membru supleant; 
- Radu Cristian Marian  - membru supleant; 

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

Paul BARANGĂ 
 
 



 

DECIZIA NR. 688 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în conformitate cu prevederile art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere cererea SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18890/21.06.2011, completată 

prin adresele nr.20302/06.07.2011 și nr.20409/06.07.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în 
București, bd. Aviatorilor nr.33, corp A, et.1, sector 1, ca urmare a reducerii capitalului social de la 6.750.270 lei la 6.412.757 lei, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.A din data de 29.03.2011. 
Art. 2. SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 689 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PJM01FISMHUN1095, reprezentând înregistrarea firmei de investiții 
IFOREX BEFEKTETESI SZOLGALTATO ZRT în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în 
temeiul liberei circulații a serviciilor. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 690 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PJM01FISMGBR0404, reprezentând înregistrarea firmei de investiții  
LRH WEALTH MANAGEMENT LIMITED în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în 
temeiul liberei circulații a serviciilor. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 81 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit J.P. MORGAN SECURITIES LTD autorizată de către 
Financial Services Authority UK (FSA), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute de 
OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin 

Legea nr.227/2007 

1. 
J.P. Morgan Securities 
LTD PJM01NCMGBR0149 

125 London Wall, London, 
EC2Y 5AJ 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 82 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. autorizată 
de către Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a 
serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de 
origine, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute de 
OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin 

Legea nr.227/2007 

1. 
Renta 4, Sociedad de 
Valores, S.A. PJM01FISMESP1271 Paseo de la Habana, 74, 

28036 Madrid 
art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g) și 
lit. B - a), b), c), d), e), f) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 83 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES 
CORPORATION LTD autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care va putea presta pe teritoriul 
României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de 
autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Servicii și activități de investiții 
prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
The Cyprus Investment and 
Securities Corporation LTD PJM01FISMCYP1272 

4, Evros Street, Eurolife House, 
2003 Strovolos, Nicosia, Cyprus art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - f), g) și lit. B - f) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

ATESTAT NR. 84 / 15.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), 
prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.84/15.07.2011 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresa 
Servicii și activități de investiții prevăzute 

de OUG nr.99/2006, aprobată și 
modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

ABG Sundal Collier 
Partners LLP 

PJM01FISMGBR1273 
St. Martins Court,10 
Paternoster Row, 
London, EC4M 7EJ 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Nomura Alternative 
Investment 
Management (Europe) 
LTD 

PJM01FISMGBR1273 
1 Angel Lane, London 
EC4R 3AB 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Integral Capital 
Management (UK) LLP 

PJM01FISMGBR1273 
Portland House, 
Bressenden Place, SW1E 
5RS 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Revysion LLP PJM01FISMGBR1273 
2nd Floor- Bennet House, 
54 St James Street, 
London, SW1A 1JT 

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

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ATESTAT NR. 85 / 15.07.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Financial Services 
Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de 
investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a 
prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.85/15.07.2011 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresa 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Granular Investments 
Limited 

PJM01FISMGBR1277 
20-22 Bedford Row, London, 
WC1R 4JS 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Fairfax I.S. PLC PJM01FISMGBR1278 
46 Berkeley Square, London, 
W1J5AT 

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



 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresa 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Corporate 
FX+Limited 

PJM01FISMGBR1279 
5th Floor, 62 Cornhill, London, 
EC3V 3NH 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Edison Wealth 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1280 
24 Old Burlington Street, 
London W1S 3AW 

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

5. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

BTIG Limited PJM01FISMGBR1281 
2nd Floor, Princes Court, 7 
Princes Street, London 
EC2R8AQ 

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

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Apson Capital LLP PJM01FISMGBR1282 
86 Brook Street, London,  
W1K 5AY 

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

7. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Future Value Capital 
LLP 

PJM01FISMGBR1283 
53 Cadogan Place, London, 
SW1X 9RT 

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

8. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Interactive Brokers 
(UK) LTD 

PJM01FISMGBR1284 
5th Floor, 1 Carey Lane, 
London, EC2V 8AE 

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

9. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Orwell Capital 
Limited 

PJM01FISMGBR1285 
11-15 St. Mary At Hill, London 
EC3R 8EE 

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

10. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Vector Commodity 
Management LLP 

PJM01FISMGBR1286 
47 Belgrave Square, London 
SW1X 8QR 

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

11. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Platform One Limited PJM01FISMGBR1287 
Cedar House, 3 Cedar Park, 
Cobham Road, Wimborne, 
Dorset BH21 7SB 

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

12. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Brown Shipley & Co 
Limited 

PJM01FISMGBR1288 
Founders Court, 1 Lothbury, 
London EC2R 7HE 

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

13. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Liberum Capital 
Limited 

PJM01FISMGBR1289 
Ropemaker Place (Level 12), 
25 Ropemaker Street, London, 
EC2Y 9LY 

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

 

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

AVIZ NR. 26 / 14.07.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(4) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza art.114 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d) și art.212 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public 

al C.N.V.M., 
ținând cont de cererea societății de administrare a investițiilor S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.15783/23.05.2011, completată prin adresa înregistrată cu nr.19457/27.06.2011 și nr.20468/07.07.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.07.2011, 

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

Art. 1. Se înregistrează Fondul Închis de Investiții HERALD, administrat de S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și având ca depozitar 
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții 
diversificată, care atrag în mod public resurse financiare. 
Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului Închis de Investiții HERALD în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri Închise de Investiții 
din România, cu numărul CSC08FIIR/400025. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Dorina Teodora MIHĂILESCU 

 


