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ORDONANȚA NR. 354 / 22.08.2011 

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 23.08.2011, 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. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Cezar DRAGOMIR 

 
ORDONANȚA NR. 355 / 23.08.2011 

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

- prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 și ale art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.212/28.04.2011 și nr.213/28.04.2011 potrivit cărora până la exprimarea de către ANEVAR 
a opiniei privind raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul independent S.C. Darian DRS S.A. pentru determinarea 
prețului în cazul procedurii de retragere din S.C. Ecopack S.A. inițiată de S.C. Target Capital S.A., respectiv S.C. Target 
Imobiliare S.R.L. în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004, se suspendă procedura prevăzută la art.75 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 inițiată prin anunțul aprobat de C.N.V.M. prin Avizul nr.2/11.01.2011, respectiv  
Avizul C.N.V.M. nr.3/11.01.2011; 

- raportul de evaluare întocmit de evaluatorul independent Olaru Ion și depus la C.N.V.M. de Kameran Financial AG; 
- diferențele semnificative între valorile determinate în cadrul celor rapoartelor de evaluare întocmite de către S.C. Darian DRS S.A., 

respectiv Olaru Ion (ex: rata de actualizare a capitalurilor, cash-flow actualizat, valoarea societăților și terenurilor din patrimoniul 
S.C. Ecopack S.A.); 

- răspunsurile ANEVAR formulate la solicitările C.N.V.M. de a ne comunica opinia profesională a acestei asociații referitoare la 
rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Darian DRS S.A. și Olaru Ion și comunicate prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.15632/23.05.2011, respectiv 19695/29.06.2011, potrivit cărora „rezultatele celor două rapoarte de evaluare nu sunt 
comparabile deoarece fiecare se bazează pe informațiile disponibile la două date ale evaluării diferite de timp, respectiv 
31.12.2009 pentru raportul dlui Olaru Ion și respectiv 30.09.2010 pentru raportul elaborat de S.C. Darian DRS S.A.  
Pentru eliminarea aspectelor care fac să difere elementele celor două evaluări, o soluție ar fi elaborarea unui alt raport de 
evaluare, la o dată recentă.”, 

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. În vederea determinării prețului pentru acțiunile emise de S.C. Ecopack S.A. Ghimbav, acționarii S.C. Target Capital S.A., 
S.C. Target Imobiliare S.R.L. și Kameran Financial AG au obligația de a depune la C.N.V.M. un raport de evaluare întocmit de un 



 

evaluator independent numit de comun acord, pe baza ultimei situații financiare a S.C. Ecopack S.A. 
Art. 2. Raportul de evaluare va fi depus la C.N.V.M. în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii prezentului act individual. 
Până la data aprobării de către C.N.V.M. a anunțurilor prevăzute la art.207 din Legea nr.297/2004 cu luarea în considerare a 
raportului de evaluare întocmit conform art.1 din prezenta ordonanță, procedura prevăzută la art.75 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 este suspendată. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Target Capital S.A. cu sediul în str. Constantin Brâncuși nr.133, et.2, Cluj-Napoca, 
S.C. Target Imobiliare S.R.L. cu sediul în str. Constantin Brâncuși nr.133, et.2, Cluj-Napoca și Kameran Financial AG cu sediul în 
Lichtenstein, loc Schaan - 9474. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 357 / 24.08.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. în perioada 17.02-28.02.2011,  

se rețin următoarele: 
1. reprezentanții S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. au notificat prestarea unui serviciu din obiectul de activitate autorizat,  

ulterior începerii prestării acestuia, nerespectându-se termenului prevăzut de art.4 din Decizia nr.217/10.02.2009; 
2. societatea a notificat la C.N.V.M., cu întârziere, un acord de prelungire al unui contract de spațiu din anul 2009, aferent sediului 

social, încălcându-se prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
3. în cazul unui act adițional din anul 2010, aferent unui contract de închiriere al spațiului în care societatea își avea sediul,  

se constată depășirea termenului impus de prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
4. registrul de reclamații nu conține rubrica impusă de art.77 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,  

respectiv „serviciul prestat la care se referă reclamația”; 
5. din analiza registrului sancțiunilor acordate angajaților s-a constatat nerespectarea prevederilor art.78 alin.(3) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.153 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
6. contractul de intermediere al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., utilizat pentru clienții care efectuează tranzacții pe piața spot 

administrată de B.V.B., nu conține elementul prevăzut de art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
7. contractul de intermediere de servicii de investiții financiare pentru tranzacționarea valorilor mobiliare nu este încheiat cu 

respectarea prevederilor art.112 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
8. contractul de intermediere a instrumentelor financiare derivate al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. nu conține elementul prevăzut 

de art.211 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv clauze ce specifică modalitatea de acoperire a 
necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate; 

9. raportul de administrare aferent portofoliului utilizat de societate în relația cu un client persoană fizică nu conține prevederile 
art.123 alin.(2) lit. c), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. în cazul unui client persoană fizică, cererea de deschidere de cont nu are completate rubricile care stabilesc încadrarea 
clientului în categoria clienților profesionali sau contraparte eligibilă, încălcându-se astfel dispozițiile art.113 alin.(1) lit. b) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și ale art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. în cazul unui client persoană juridică, de tip insider, societatea a transmis cu întârziere notificarea aferentă unei tranzacții de 
vânzare, încălcându-se astfel prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

12. în activitatea societății au fost identificate ordine care purtau mențiunea „la piață” și care în sistemul Arena au fost introduse ca 
„ordine limită”, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art.137 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. din analiza Anexei nr.1A, transmisă la C.N.V.M. pentru anii 2009 și 2010, s-a constatat faptul că S.S.I.F. Fairwind  
Securities S.A. nu a respectat prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

14. având în vedere prevederile art.56 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 care instituie obligația înscrierii în  
Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții din statele membre care desfășoară activități în România, S.S.I.F. Fairwind  
Securities S.A. a încheiat un contract, pentru activitatea de introducing broker, cu încălcarea prevederilor art.81 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006; 

15. contractele folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducing broker, au fost încheiate cu 
încălcarea prevederilor art.105 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

16. prin „Anexa 1” aferentă contractelor folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducing broker, 
societatea oferă posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art.7 alin.(1) pct.14^1 din 
OUG nr.99/2006, restricție impusă și prin art.2 al Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010. Astfel, în cazul clienților de tip „retail tip B” 
și „discreționari”, se încalcă prevederile art.7 alin.(1) pct.6A din OUG nr.99/2006; 

17. societatea nu a desemnat printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor 
legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism ale căror nume vor fi comunicate 
Oficiului și C.N.V.M., împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate, încălcând prevederile art.5 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

18. procedura internă de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism utilizată de societate nu a fost întocmită 
cu respectarea dispozițiilor art.20 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

19. în cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art.11 alin.(1) lit. j) din Regulamentul 



 

C.N.V.M. nr.5/2008; 
20. în cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art.11 alin.(1) lit. i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 
21. în cadrul dosarelor a doi clienți persoane juridice nu s-au regăsit elementele impuse de art.12 alin.(1) lit. l) și art.12 alin.(2) lit. d) 

din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 
22. din analiza site-ului societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.2 lit. a), lit. b) și lit. c) din Dispunerea de măsuri 

nr.8/11.03.2010 coroborate cu prevederile art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.576/29.04.2010; 
23. din analiza site-ului societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.3 din Dispunerea de măsuri nr.8/11.03.2010. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Corina Palanciuc care, în calitate de Conducător și reprezentant 
al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, putea și trebuia să 
prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 
și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 23.08.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.500 de lei, dna Corina Palanciuc, în calitate de Conducător și reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. 
Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 6-10 și 15-23 din prezenta ordonanță în termen de  
30 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M.  
La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate. 
Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Corina Palanciuc și S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. 
Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 358 / 24.08.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. în perioada 17.02-28.02.2011,  

se rețin următoarele: 
1. reprezentanții S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. au notificat prestarea unui serviciu din obiectul de activitate autorizat,  

ulterior începerii prestării acestuia, nerespectându-se termenului prevăzut de art.4 din Decizia nr.217/10.02.2009; 
2. în cazul unui act adițional din anul 2010, aferent unui contract de închiriere al spațiului în care societatea își avea sediul,  

se constată depășirea termenului impus de prevederile art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
3. registrul de reclamații nu conține rubrica impusă de art.77 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,  

respectiv „serviciul prestat la care se referă reclamația”; 
4. din analiza registrului sancțiunilor acordate angajaților s-a constatat nerespectarea prevederilor art.78 alin.(3) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.153 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
5. raportul de administrare aferent portofoliului utilizat de societate în relația cu un client persoană fizică nu conține prevederile 

art.123 alin.(2) lit. c), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
6. având în vedere prevederile art.56 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 care instituie obligația înscrierii în  

Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții din statele membre care desfășoară activități în România, S.S.I.F. Fairwind  
Securities S.A. a încheiat un contract, pentru activitatea de introducing broker, cu încălcarea prevederilor art.81 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006; 

7. contractele folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducing broker, au fost încheiate cu 
încălcarea prevederilor art.105 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. prin „Anexa 1” aferentă contractelor folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducing broker, 
societatea oferă posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art.7 alin.(1) pct.14^1 din 
OUG nr.99/2006, restricție impusă și prin art.2 al Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010. Astfel, în cazul clienților de tip „retail tip B” 
și „discreționari”, se încalcă prevederile art.7 alin.(1) pct.6A din OUG nr.99/2006; 

9. societatea nu a desemnat printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor 



 

legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism ale căror nume vor fi comunicate 
Oficiului și C.N.V.M., împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate, încălcând prevederile art.5 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

10. în cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art.11 alin.(1) lit. j) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

11. în cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art.11 alin.(1) lit. i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

12. în cadrul dosarelor a doi clienți persoane juridice nu s-au regăsit elementele impuse de art.12 alin.(1) lit. l) și art.12 alin.(2) lit. d) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

13. din analiza site-ului societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.2 lit. a), lit. b) și lit. c) din Dispunerea de măsuri 
nr.8/11.03.2010 coroborate cu prevederile art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.576/29.04.2010; 

14. din analiza site-ului societății, s-a constatat nerespectarea prevederilor art.3 din Dispunerea de măsuri nr.8/11.03.2010. 
Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Gabriela Popescu care, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.14/06.01.2010 și având 
retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.398/03.05.2011, în conformitate cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 
și art.23 Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 23.08.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dna Gabriela Popescu, în calitate de reprezentant al  
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. 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 contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Gabriela Popescu și S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 359 / 24.08.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. în perioada 17.02-28.02.2011,  

se rețin următoarele: 
1. din analiza registrului sancțiunilor acordate angajaților s-a constatat nerespectarea prevederilor art.78 alin.(3) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.153 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
2. raportul de administrare aferent portofoliului utilizat de societate în relația cu un client persoană fizică nu conține prevederile 

art.123 alin.(2) lit. c), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
3. în cazul unui client persoană fizică, cererea de deschidere de cont nu are completate rubricile care stabilesc încadrarea 

clientului în categoria clienților profesionali sau contraparte eligibilă, încălcându-se astfel dispozițiile art.113 alin.(1) lit. b) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și ale art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. în cazul unui client persoană juridică, de tip insider, societatea a transmis cu întârziere notificarea aferentă unei tranzacții de 
vânzare, încălcându-se astfel prevederile art.150 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

5. având în vedere prevederile art.56 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 care instituie obligația înscrierii în  
Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții din statele membre care desfășoară activități în România, S.S.I.F. Fairwind  
Securities S.A. a încheiat un contract, pentru activitatea de introducing broker, cu încălcarea prevederilor art.81 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006; 

6. contractele folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducing broker, au fost încheiate cu 
încălcarea prevederilor art.105 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. prin „Anexa 1” aferentă contractelor folosite de societate în relația cu clienții, care vizează activitatea de introducing broker, 
societatea oferă posibilitatea tranzacționării de instrumente care nu sunt incluse în cele definite de art.7 alin.(1) pct.14^1 din 
OUG nr.99/2006, restricție impusă și prin art.2 al Avizului C.N.V.M. nr.24/09.07.2010. Astfel, în cazul clienților de tip „retail tip B” 
și „discreționari”, se încalcă prevederile art.7 alin.(1) pct.6A din OUG nr.99/2006; 

8. societatea nu a desemnat printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prevederilor 



 

legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism ale căror nume vor fi comunicate 
Oficiului și C.N.V.M., împreună cu natura și limitele responsabilităților menționate, încălcând prevederile art.5 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

9. în cadrul dosarului unui client persoană fizică nu s-au regăsit elementele impuse de art.11 alin.(1) lit. i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

10. în cadrul dosarului unui client persoană juridică nu s-au regăsit elementele impuse de art.12 alin.(1) lit. l) și art.12 alin.(2) lit. d) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Svetlana Laiu care, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1190/04.06.2008 și având 
retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.685/15.07.2011, în conformitate cu prevederile art.76 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 
și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 23.08.2011, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dna Svetlana Laiu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. 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 contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Svetlana Laiu și S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 360 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- raportările domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% conform cărora grupul format din S.C. ALTUR S.A.,  
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., 
S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A.,  
S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., 
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. FAVIL S.A. și S.C. LACTA S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A. deține acțiuni la  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține direct/indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat 
controlul asupra societăților comerciale mai sus menționate; 

- dl Chelu Cătălin Constantin, prin societățile pe care le controlează și dna Simion Cati Constanda au achiziționat acțiuni care le 
conferă controlul asupra societăților S.C. Comat Galați S.A., S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș. S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște și S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind o 
societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- grupul de acționari anterior menționați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra S.C. Argus S.A. Constanța, 

având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și ale art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. ALTUR S.A. (CUI:1520249), S.C. SCOP LINE S.A. (CUI:17216115), S.C. MATTERA COM S.A. 
(CUI:17456657), S.C. COMAT GALATI S.A. (CUI:1633876), S.C. AMICOSOTTIS S.A. (CUI:17787499), S.C. GROVAL TRADE S.A. 



 

(CUI:14447988), S.C. SPIT BUCOVINA S.A. (CUI:728129), S.C. LIDAS PROD S.R.L. (CUI:380449), S.C. CELULE ELECTRICE S.A. 
(CUI:2333273), S.C. LIBRON CONSULTING S.A. (CUI:16716830), S.C. GALGROS S.A. (CUI:1628241), S.C. SCULE DE FILETAT S.A. 
(CUI:9938507), S.C. ALFALINE S.A. (CUI:17227734), S.C. ELECTROARGEȘ S.A. (CUI:156027), S.C. PNEU SERVICE S.A. 
(CUI:1626623), S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. (CUI:18330761), S.C. DELMATO GRUP S.A. (CUI:17973386), S.C. FAVIL S.A. 
(CUI:1471154), S.C. LACTA S.A. (CUI:1292426) și Simion Cati Constanda au obligația să depună la C.N.V.M., în termenul prevăzut 
de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A.,  
S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., 
S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A.,  
S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO 
GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A. și Simion Cati Constanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 361 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT 
BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. REVAN COM S.A., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., 
S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din 
capitalul social al S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin 
tranzacții derulate pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) cu sediul în Calea Craiovei nr.39, 
Băilești, jud. Dolj, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CELULE ELECTRICE S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 362 / 25.08.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și 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 următoarele: 

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din capitalul social al  



 

S.C. ARGUS S.A. Constanța; 
- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. ALTUR S.A. Slatina a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții derulate pe 

piața de capital, 
având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249) cu sediul în str. Pitești nr.114, Slatina, jud. Olt,  
în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ALTUR S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 363 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. DELMATO GRUP S.A. a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții derulate 
pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. DELMATO GRUP S.A. (CUI:17973386) cu sediul în Cartier Micro 19 Complex 
Comercial Dunărea, camera 5, Galați, jud. Galați, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. DELMATO GRUP S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 364 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 



 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. ALFALINE S.A. Galați a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții derulate 
pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ALFALINE S.A. (CUI:17227734) cu sediul în str. Piersicului, bloc J12, parter, camera 1, 
tronson 1, Galați, jud. Galați, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ALFALINE S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 365 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. au depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. FAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții 
derulate pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. FAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea (CUI:1471154) cu sediul în str. Depozitelor nr.10,  
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. FAVIL S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 366 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. au depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 



 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Galați a a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin 
tranzacții derulate pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SCULE DE FILETAT S.A. (CUI:9938507) cu sediul în str. lt. David Paius nr.9, Galați, 
jud. Galați, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SCULE DE FILETAT S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 367 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. au depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. GALGROS S.A. Galați a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții derulate 
pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. GALGROS S.A. Galați (CUI:1628241) cu sediul în str. Henri Coandă nr.5, Galați,  
jud. Galați, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. GALGROS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 368 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. au depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. LACTA S.A. a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții derulate pe piața 



 

de capital, 
având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. LACTA S.A. (CUI:1292426) cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu, în calitate 
de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. LACTA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 369 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.A. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. au depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin 
tranzacții derulate pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. LIBRON CONSULTING S.A. (CUI:16716830) cu sediul în str. Dogariei nr.133, parter, 
camera 3, Galați, jud. Galați, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. LIBRON CONSULTING S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 370 / 25.08.2011 

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

- raportarea domnului Chelu Cătălin Constantin de dețineri peste 5% înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21619/20.07.2011 potrivit căreia 
ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.07.2011, grupul format din S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA 
COM S.A., S.C. COMAT GALATI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A.,  
S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A.,  
S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A.,  
S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. și S.C. DELMATO GRUP S.A. a depășit pragul de 33% din capitalul social al  
S.C. ARGUS S.A. Constanța; 



 

- ulterior datei de 15.07.2011, S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava a achiziționat acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. prin tranzacții 
derulate pe piața de capital, 

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, 
în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 25.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava (CUI:728129) cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, 
Suceava, jud. Suceava, în calitate de acționar al S.C. ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SPIT BUCOVINA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în str. Industrială nr.1, Constanța, jud. Constanța. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 371 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține 99,33% din capitalul social al S.C. Amiratsar Trading S.A. Galați și 99,14% din capitalul social al 
S.C. Amicosottis S.A. Galați; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și dna Simion Cati Constanda au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților S.C. Comat Galați S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A. și  
S.C. Argus S.A. Constanța; 

- doamna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind o 
societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- S.C. Amirastar Trading S.A. Galați, S.C. Amicosottis S.A. Galați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai 
mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște; 

- prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. c), d), e), i) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. Amirastar Trading S.A. Galați (CUI:18330761), S.C. Amicosottis S.A. Galați (CUI:17787499) și  
dna Simion Cati Constanda, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M.,  
în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. Amirastar Trading S.A. Galați, S.C. Amicosottis S.A. Galați și  
dnei Simion Cati Constanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. Mecanica Rotes S.A. cu sediul în  
Târgoviște, șos. Găești nr.6, jud. Dâmbovița. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 372 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține 99,5% din capitalul social al S.C. DEBROCONS S.A. Galați; 



 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și dna Simion Cati Constanța au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților S.C. Comat Galați S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A. și  
S.C. Argus S.A. Constanța; 

- doamna Simion Cati Constanda a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții tip „deal” (contrapartea tranzacției fiind o 
societate controlată de dl Chelu C. Constantin) prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social; 

- dl Chelu C. Constantin, S.C. DEBROCONS S.A. Galați și dna Simion Cati Constanda dețin acțiuni reprezentând mai mult de  
33% din drepturile de vot asupra S.C. COMAT S.A. Galați; 

- prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii Chelu Cătălin Constantin, S.C. DEBROCONS S.A. Galați (CUI:16732517) și dna Simion Cati Constanda, împreună 
cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în conformitate cu dispozițiile  
art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Galați. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art.4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor Chelu Cătălin Constantin, S.C. DEBROCONS S.A. Galați și  
dnei Simion Cati Constanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. COMAT S.A. cu sediul în Galați,  
str. Mesteacănului nr.2, jud. Galați. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 373 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Amiratsar Trading S.A. Galați și S.C. Amicosottis S.A. Galați), împreună cu  
dna Simion Cati Constanda, controlul asupra S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște; 

- dl Chelu C. Constantin controlează S.C. Celule Electrice S.A. Băilești deținând direct și indirect mai mult de 50% din drepturile de vot; 
- dl Chelu C. Constantin deține 99,33% din S.C. Revan Com S.A.; 
- S.C. Mecanica Rotes S.A., S.C. Celule Electrice S.A. și S.C. Revan Com S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din 

drepturile de vot asupra S.C. Altur S.A. Slatina, 
având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște (CUI:911737), S.C. Celule Electrice S.A. Băilești (CUI:2333273) și  
S.C. Revan Com S.A. Galați (CUI:17787588), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună 
la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. Altur S.A. Slatina. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești și  
S.C. Revan Com S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina,  
str. Pitești nr.114, jud. Olt. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

 
ORDONANȚA NR. 374 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține 99,5% din S.C. Amattis S.A. Galați, deținând indirect drepturi de vot asupra S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 
- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 

dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. Amattis S.A. și S.C. Geochis S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Mobila S.A. Rădăuți, 
având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. S.C. Amattis S.A. Galați (CUI:17532193) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Mobila S.A. Rădăuți. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Amattis S.A. Galați și S.C. Geochis S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și S.C. Mobila S.A. cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr.82, jud. Suceava. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 375 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține 99,5% din S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, deținând indirect drepturi de vot asupra  
S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 
asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Tg. Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. GEOCHIS S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 

- prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați (CUI:16716830) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766), împreună cu 
persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 



 

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați și S.C. Geochis S.A. Galați prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și S.C. AURORA S.A. cu sediul în Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare nr.8, jud. Iași. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 376 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- asociații S.C. SCOP LINE S.A. sunt domnul Chelu Cătălin Constantin cu 99,01% și doamna Procopenco Ala cu 0,99%; 
- dl. Chelu Cătălin Constantin și doamna Procopenco Ala dețin acțiuni în cadrul mai multor societăți comerciale și derulează 

operațiuni economice în legătură cu unul sau mai mulți emitenți; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 

asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 
- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 

dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. SCOP LINE S.A., doamna Procopenco Ala și S.C. GEOCHIS S.A. au depășit pragul de 33% din drepturile de vot ale  
S.C. LACTA S.A. Giurgiu, 

având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), h), i), j) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. SCOP LINE S.A. Galați (CUI:17216115), Procopenco Ala și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au 
obligația să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. SCOP LINE S.A. Galați, Procopenco Ala și S.C. Geochis S.A. Galați 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. LACTA S.A. cu sediul în str. Gloriei nr.2, Giurgiu, jud. Giurgiu. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 377 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține direct și indirect (prin S.C. Lineas Trade S.A. Galați și S.C. Epsomatic S.A. Galați) drepturi de vot 
asupra S.C. Faimar S.A. Baia Mare; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 
asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu, S.C. Mobila S.A. Rădăuți și S.C. Faimar S.A.; 

- S.C. Geochis S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin 
deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A.  
Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- dl Chelu C Contantin, S.C. Lineas Trade S.A. Galați, S.C. Epsomatic S.A. Galați și S.C. Geochis S.A. dețin acțiuni reprezentând 
mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Faimar S.A. Baia Mare, 

având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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



 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Acționarii Chelu C. Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. Galați (CUI:17787596), S.C. Epsomatic S.A. Galați (CUI:17972232) și 
S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004 documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor Chelu C. Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. Galați, S.C. Epsomatic S.A. 
Galați și S.C. Geochis S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. Faimar S.A. Baia Mare cu sediul în  
bd. București nr.104, loc. Baia Mare, jud. Maramureș. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 378 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești și  
S.C. Revan Com S.A.) controlul asupra S.C. Altur S.A. Slatina; 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Goras Consulting S.A.) controlul asupra S.C. Pneu Service S.A. Galați; 
- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Vulturul S.A. Comarnic și S.C. Fricom S.A. Galați,) drepturi de vot asupra  

S.C. Galfinband S.A.; 
- raportările de dețineri peste 5% publicate pe website-ul B.V.B. conform cărora grupul de acționari format din S.C. Vulturul S.A. 

Comarnic, S.C. Pneu Service S.A. Galați și S.C. Fricom S.A. deține acțiuni ale S.C. Galfinband S.A.; 
- dl. Chelu Cătălin Constantin și doamna Procopenco Ala dețin acțiuni în cadrul mai multor societăți comerciale care derulează 

operațiuni în legătură cu unul sau mai mulți emitenți; 
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Prosanio S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 

controlul asupra societăților S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Carbochim S.A. și S.C. Galfinband S.A.; 
- S.C. Prosanio S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul SSIF City Invest, societate în care  

dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social, tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.,  
S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Carbochim S.A. - tranzacție tip „deal”, vânzător S.C. Fimansat S.A., deținută de  
dl Chelu C. Constantin în proporție de 99,5%; 

- S.C. Vulturul S.A. Comarnic, S.C. Altur S.A. Slatina, S.C. Fricom S.A. Galați și S.C. Pneu Service S.A. Galați împreună cu 
doamna Procopenco Ala și S.C. Prosanio S.A. Tecuci dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. Galfinband S.A., 

având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), h), i) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina (CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați  
(CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și S.C. Prosanio S.A. (CUI:28307499), împreună cu 
persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea 
prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. Vulturul S.A. Comarnic, S.C. Altur S.A. Slatina, S.C. Fricom S.A. Galați, 
S.C. Pneu Service S.A. Galați, Procopenco Ala, S.C. Prosanio S.A. și S.C. Galfinband S.A. Galați cu sediul în Galați,  
str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 



 

ORDONANȚA NR. 379 / 25.08.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține 99,3% din capitalul social al S.C. REVAN COM S.A. Galați și 95% din capitalul social al  
S.C. PORTAVON S.R.L. Galați deținând indirect drepturi de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A.; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 

- S.C. PROSANIO S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital, inclusiv tranzacții de tip „deal”, prin intermediul SSIF City Invest 
(contrapartea tranzacției fiind o societate controlată de dl Chelu C. Constantin); 

- S.C. Portavon S.R.L., S.C. Revan Com S.A. și S.C. Prosanio S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de 
vot asupra S.C. Lactate Natura S.A. Târgoviște; 

- prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. PORTAVON S.R.L. (CUI:18403286), S.C. REVAN COM S.A. (CUI:17787588) și S.C. PROSANIO S.A.  
(CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de  
15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. REVAN COM S.A. și S.C. PROSANIO S.A. prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște cu sediul în Târgoviște,  
bd. Independenței nr.23, jud. Dâmbovița. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 380 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect (prin S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Debrocons S.A., S.C. Alfaline S.A. Galați și  
S.C. Scop Line S.A. Galați) drepturi de vot asupra S.C. Carbochim S.A.; 

- dl Chelu C. Constantin deține indirect împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat controlul asupra  
S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților: S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 

- S.C. Prosanio S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul SSIF City Invest, societate în care  
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social, tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.,  
S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Carbochim S.A. - tranzacție tip „deal”, vânzător S.C. Fimansat S.A., deținută de  
dl Chelu C. Constantin în proporție de 99,5%; 

- S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A. și  
S.C. Prosanio S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca, 

având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. Scop Line S.A. (CUI:17216115), S.C. Mattera Com S.A. (CUI:17456657), S.C. Alfaline S.A. (CUI:17227734), 
S.C. Debrocons S.A. (CUI:16732517), S.C. Electroargeș S.A. (CUI:156027) și S.C. Prosanio S.A. (CUI:28307499), împreună cu 



 

persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termenul prevăzut de art.203 din  
Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A.,  
S.C. Debrocons S.A., S.C. Electroargeș S.A. și S.C. Prosanio S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.3, jud. Cluj. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 381 / 25.08.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- dl Chelu C. Constantin deține 95% din capitalul social al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și 99,5% din capitalul social al  
S.C. SCOP LINE S.A. Galați deținând indirect drepturi de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. PROSANIO S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților: S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Galfinband S.A. și S.C. Carbochim S.A.; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul 
asupra societăților S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și dna Simion Cati Constanda au achiziționat acțiuni care le conferă 
controlul asupra societăților S.C. Comat Galați S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A. și  
S.C. Argus S.A. Constanța; 

- dna Simion Cati Costanda și S.C. PROSANIO S.A. au derulat tranzacții, inclusiv tranzacții de tip „deal”, pe piața de capital prin 
intermediul SSIF City Invest (contrapartea tranzacției fiind o societate controlată de dl Chelu C. Constantin); 

- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care 
dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A.  
Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- S.C. Portavon S.R.L., S.C. Scop Line S.A., S.C. Geochis S.A., S.C. Prosanio S.A. și dna Simion Cati Costanda dețin acțiuni 
reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș; 

- prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, 
în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004, art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din  

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 

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

Art. 1. Acționarii S.C. PORTAVON S.R.L. (CUI:18403286), S.C. SCOP LINE S.A. (CUI:17216115), S.C. PROSANIO S.A. 
(CUI:28307499), S.C. GEOCHIS S.A. (CUI:28363766) și Simion Cati Costanda, împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A. și doamnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în Curtea de Argeș, str. Albești nr.12, jud. Argeș. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 382 / 26.08.2011 

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 29.08.2011. 
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. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
DECIZIA NR. 779 / 19.08.2011 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, 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 documentația aferentă fuziunii prin absorbția S.C. ROSADA S.A. Lugoj de către  

S.C. G.P. & COMPANY S.A. Timișoara, 
în baza Certificatului de radiere nr.63504/08.12.2010 prin care S.C. ROSADA S.A. Lugoj a fost radiată de la ORC, 
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ROSADA S.A. Lugoj ca urmare a 

fuziunii prin absorbția de către S.C. G.P. & COMPANY S.A. Timișoara”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ROSADA S.A. Lugoj (CUI:1844369) începând cu 
data de 22.08.2011. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Cezar DRAGOMIR 

 
DECIZIA NR. 780 / 19.08.2011 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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.2 din 
Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

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 documentația aferentă fuziunii prin absorbția S.C. ROSADA S.A. Lugoj de către  

S.C. G.P. & COMPANY S.A. Timișoara, 
în baza Certificatului de radiere nr.63504/08.12.2010 prin care S.C. ROSADA S.A. Lugoj a fost radiată de la ORC, 
având în vedere Decizia nr.779/19.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ROSADA S.A. Lugoj, 
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ROSADA S.A. Lugoj ca urmare a 

fuziunii prin absorbția de către S.C. G.P. & COMPANY S.A. Timișoara”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ROSADA S.A. Lugoj (CUI:1844369) începând cu  
data de 22.08.2011. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Cezar DRAGOMIR 

 
DECIZIA NR. 781 / 19.08.2011 

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.2 din 



 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
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 faptul că prin adresa ORC Alba, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23540/08.08.2011, a fost transmisă 

Sentința nr.331/COM/CC/27.05.2011 a Tribunalului Alba prin care s-a dispus radierea de la ORC a S.C. MOBIS S.A. Sebeș și 
Înregistrarea din oficiu nr.10641/09.06.2011 a Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba prin care  
S.C. MOBIS S.A. Sebeș a fost radiată din Registrul Comerțului, 

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. MOBIS S.A. Sebeș a fost radiată 
din Registrul Comerțului, 

ca urmare a „Notei privind radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. MOBIS S.A. Sebeș”, s-a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MOBIS S.A. Sebeș (CUI:1771445) începând cu  
data de 22.08.2011. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Cezar DRAGOMIR 

 
DECIZIA NR. 782 / 22.08.2011 

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 și modificat prin  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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 baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1), art.58 alin.(7) și art.60 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.18 alin.(1) lit. e), art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2), art.29 alin.(1) lit. e) 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 cererea Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.22452/27.07.2011, completată prin adresa nr.23913/11.08.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. ca urmare a 
modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Negulescu Andrei în funcția de conducător al societății, în baza 
Hotărârii nr.71/25.07.2011 a Consiliului de Administrație. 
Art. 2. Componența conducerii efective a Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., autorizată la data prezentei este 
următoarea: 

1. Dl Simic Marko 
2. Dl Negulescu Andrei. 

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
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 modificărilor intervenite în conducerea societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise 
de către C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
DECIZIA NR. 783 / 22.08.2011 

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.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.24587/18.08.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează seria de cursuri pentru „Agenți pentru servicii de investiții financiare”, cod A XVI 2011 și A XVII 2011,  
ce vor fi organizate la sediul Asociației Brokerilor în următoarele perioade: 

- A XVI 2011: 12-15 septembrie 2011; 
- A XVII 2011: 19-22 septembrie 2011 

și ale căror examene vor avea loc la sediul Asociației Brokerilor, după cum urmează: 
- A XVI 2011: 16 septembrie 2011; 
- A XVII 2011: 23 septembrie 2011. 



 

Art. 2. Comisia de examinare va avea următoarea componență: 
- Marius Acatrinei - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant; 
- Dana Tican - 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. 784 / 22.08.2011 

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.23672/09.08.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursurile de formare profesională continuă: 
(1) „Leadership”, cod FPC C9 3 2011, ce va fi organizat în Brașov, în perioada 27 septembrie-1 octombrie 2011, pentru care 
examenul va avea loc în data de 1 octombrie 2011. 
(2) „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România”, cod FPC C10 3 2011, ce va 
fi organizat în București, în perioada 19-23 septembrie 2011, pentru care examenul va avea loc în data de 23 septembrie 2011. 
(3) „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România”, cod FPC C10 4 2011, ce va 
fi organizat în Sibiu, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2011, pentru care examenul va avea loc în data de 2 octombrie 2011. 
(4) „Planificarea vânzării”, cod FPC C1 3 2011, ce va fi organizat în București, în perioada 7-11 septembrie 2011, pentru care 
examenul va avea loc în data de 11 septembrie 2011. 
(5) „Comunicare”, cod FPC C8 1 2011, ce va fi organizat în București, în perioada 14-18 septembrie 2011, pentru care examenul va 
avea loc în data de 18 septembrie 2011. 
(6) „Comunicare”, cod FPC C8 2 2011, ce va fi organizat în Cluj-Napoca, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2011, pentru care 
examenul va avea loc în data de 2 octombrie 2011. 
(7) „Management financiar/Management de risc al investițiilor”, cod FPC C4 1 2011, ce va fi organizat în București, în perioada  
5-9 septembrie 2011, pentru care examenul va avea loc în data de 9 septembrie 2011. 
(8) „Management financiar/Management de risc al investițiilor”, cod FPC C4 2 2011, ce va fi organizat în Timișoara, în perioada 
21-25 septembrie 2011, pentru care examenul va avea loc în data de 25 septembrie 2011. 
Art. 2. Comisiile de examinare vor avea următoarea componență: 
A) Pentru cursul cu codul cod FPC C9 3 2011: 

- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Mihai Constăndel Mircea - membru; 
- Cristina Ionescu - membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

B) Pentru cursul cu codul FPC C10 3 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Nicolae Gherguș - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

C) Pentru cursul cu codul FPC C10 4 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Nicolae Gherguș - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

D) Pentru cursul cu codul FPC C1 3 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru; 
- Ingrid Zamfir- membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

E) Pentru cursul cu codul FPC C8 1 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 



 

- Mihai Lilea - membru; 
- Ingrid Zamfir - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

F) Pentru cursul cu codul FPC C8 2 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Magdalena Bunea - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

G) Pentru cursul cu codul FPC C4 1 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru; 
- Ingrid Zamfir- membru supleant; 
- Anca Dobrea - membru supleant; 

H) Pentru cursul cu codul FPC C4 2 2011: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Iulian Panait - membru; 
- Emil Furniga - membru supleant; 
- Anca Dobrea - 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. 785 / 23.08.2011 

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.2 din 
Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

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

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. PANVITAN S.A. București se află în lichidare, 
având în vedere Hotărârea AGEA din data de 27.02.2011 de dizolvare voluntară și de numire a lichidatorului acestei 

societăți, publicată în Monitorul Oficial nr.950/22.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.269775/11.07.2011 în baza Rezoluției 
nr.63235/11.07.2011, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. PANVITAN S.A. București (CUI:338029) începând 
cu data de 24.08.2011. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Cezar DRAGOMIR 

DECIZIA NR. 786 / 23.08.2011 
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.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și  

Decizia nr.577/17.06.2011, 
având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. PANVITAN S.A. București se află în lichidare, 
având în vedere Hotărârea AGEA din data de 27.02.2011 de dizolvare voluntară și de numire a lichidatorului acestei 

societăți, publicată în Monitorul Oficial nr.950/22.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.269775/11.07.2011 în baza  
Rezoluției nr.63235/11.07.2011, 

având în vedere Decizia nr.785/23.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. PANVITAN S.A. 
București, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. PANVITAN S.A. București (CUI:338029) începând cu  
data de 24.08.2011. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Cezar DRAGOMIR 



 

 
DECIZIA NR. 787 / 23.08.2011 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) 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 Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 

cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a adresei HTI VALORI MOBILIARE înregistrata la C.N.V.M. cu nr.23544/08.08.2011, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.101/23.08.2011 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acționarilor S.C. CENTROFARM S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și urmare a deliberărilor din ședința din  

data de 23.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CENTROFARM S.A. București 
(CUI:1559532) începând cu data de 26.08.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 788 / 23.08.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
în baza documentelor transmise de S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. Bacău referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 10.02.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.771/04.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.5137/21.02.2011, 

având în vedere Atestatul nr.102/23.08.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.5137/21.02.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.08.2011,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. Bacău 
(CUI:11425490) începând cu data de 26.08.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 789 / 23.08.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
în baza documentelor transmise de S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. Bacău referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 10.02.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.771/04.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.5137/21.02.2011, 

având în vedere Atestatul nr.102/23.08.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.5137/21.02.2011, 
având în vedere Decizia nr.788/23.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMPLEX 

HOTELIER DECEBAL S.A. Bacău, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.08.2011,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. Bacău (CUI:11425490) 
începând cu data de 26.08.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 790 / 23.08.2011 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 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, 

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  



 

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu art.15 alin.(1) lit. b) pct.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare, care transpune prevederile art.4 din Directiva 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE, 

ca urmare a adresei SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22888/02.08.2011, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 23.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni angajaților și membrilor conducerii S.C. FARMACEUTICA 
REMEDIA S.A. Deva, având următoarele caracteristici: 

- obiect: 770.358 de acțiuni; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
- perioada de distribuție: 22.08.2011-26.08.2011. 

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva, SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca și se va 
publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 791 / 23.08.2011 

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

în temeiul art.173 alin.(1), art.203 alin.(1) și art.204 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
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 Target Capital S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22844/01.08.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 23.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A. Cluj-Napoca inițiată de 
către domnul Șugar Liviu Claudiu și S.A.I. Target Asset Management S.A., ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 109.190 de acțiuni reprezentând 21,3914% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,87 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 8,90 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 31.08.2011-20.09.2011; 
- intermediarul ofertei: Target Capital S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice 
și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 792 / 24.08.2011 

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.24755/22.08.2011, 
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 - 06.2011, „Personal autorizat din cadrul 
Compartimentului de control intern” cod CCI - 06.2011, „Consultanți de investiții” cod CI - 06.2011, organizate de C.P.F. Millenium la 



 

București, bd. Carol I nr.37, sector 2, în perioada 29 august-2 septembrie 2011. Examenele, în funcție de numărul de participanți,  
se vor desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie la sediul INTERCOLLEGE (str. Econom Cezărescu nr.39A, sector 6, 
București), în ziua de 6 septembrie 2011. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la art. 1 va avea următoarea componență: 

- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - 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. 795 / 24.08.2011 
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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.83 alin.(1) și alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.97 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, 
în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22842/01.08.2011, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.23763/10.08.2011 și nr.23944/11.08.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.08.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții BRD ECHILIBRAT administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A. și 
având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții  
BRD Echilibrat, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții BRD Echilibrat. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul Deschis de Investiții BRD Echilibrat poate deroga 
de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art.159-162 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu asigurarea 
supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400075 a Fondului Deschis de Investiții BRD Echilibrat la 
Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 796 / 24.08.2011 

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.83 alin.(1) și alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.97 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, 
în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22842/01.08.2011, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.23763/10.08.2011 și nr.23944/11.08.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 23.08.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții BRD DINAMIC PLUS administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A. și 
având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții  



 

BRD Dinamic Plus, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții BRD Dinamic Plus. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul Deschis de Investiții BRD Dinamic Plus poate 
deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art.159-162 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu asigurarea 
supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400074 a Fondului Deschis de Investiții BRD Dinamic Plus la 
Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 797 / 25.08.2011 

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, 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 temeiul prevederilor art.148 alin.(1) lit. d) și alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața 

de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și art.149 din 

Regulamentul 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 solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.21851/21.07.2011, completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.21651/20.07.2011, 
nr.21904/22.07.2011, nr.22136/26.07.2011, nr.22543/28.07.2011 și nr.23330/05.08.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Ploscaru Monica Adriana, în funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. Casa Română 
de Compensație S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.2/15.07.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 798 / 25.08.2011 

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, 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 temeiul prevederilor art.148 alin.(1) lit. d) și alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața 

de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și 

art.149 din Regulamentul 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 solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.21851/21.07.2011 completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.21651/20.07.2011, 
nr.21904/22.07.2011, nr.22136/26.07.2011, nr.22543/28.07.2011 și nr.23330/05.08.2011, 

ținând cont de faptul că din analiza documentației transmise pentru validarea domnului Baloșan Bogdan ca administrator al 
S.C. CRC S.A. nu rezultă îndeplinirea de către acesta a condițiilor stipulate la art.22 lit. b) din Regulamentul nr.13/2005, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge solicitarea de validare individuală a domnului Baloșan Bogdan în funcția de membru al Consiliului de 
administrație al S.C. Casa Română de Compensație S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.2/15.07.2011. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 799 / 25.08.2011 

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, 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 temeiul prevederilor art.148 alin.(1) lit. d) și alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) și art.149 din 
Regulamentul 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 solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.21851/21.07.2011, completată prin documentația depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.21651/20.07.2011, 
nr.21904/22.07.2011, nr.22136/26.07.2011, nr.22543/28.07.2011 și nr.23330/05.08.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 25.08.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Casa Română de Compensație S.A. ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de administrație prin numirea doamnei Ploscaru Monica Adriana în funcția de administrator, în conformitate 
cu Hotărârea AGOA nr.2/15.07.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 800 / 25.08.2011 

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

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 

ținând cont de 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 conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  

Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrate 

la C.N.V.M. cu nr.21828/21.07.2011, nr.21829/21.07.2011 și nr.21827/21.07.2011, completată prin adresa nr.22861/02.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/201468 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului Bizgan Horațiu-Candian, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare 
CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Deva, str. Ion Creangă nr.6A, jud. Hunedoara. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Bizgan Horațiu-Candian în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat,  
cu nr.PFR02ADEL/200866. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA 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  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
DECIZIA NR. 801 / 25.08.2011 

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.21827/21.07.2011 completată prin adresa nr.22861/02.08.2011, 
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 Deva, str. Ion Creangă nr.6A, jud. Hunedoara, 
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. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
ATESTAT NR. 101 / 23.08.2011 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(3) 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 Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.17/07.06.2011 prin care s-a aprobat anunțul prin care Bonte Alain Louis Michel Emile 

care acționează în mod concertat cu S.C. GENERALCOM S.A. București și Rădulescu Catia Niculina și-a exprimat intenția privind 
inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. CENTROFARM S.A. București, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din  
data de 23.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. CENTROFARM S.A. 
București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. CENTROFARM S.A., vor putea oricând 
solicita contravaloarea acestora la prețul de 3,5 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de Bonte Alain 
Louis Michel Emile în favoarea acestora la Banca Italo Romena. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 102 / 23.08.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
în baza documentelor transmise de S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. Bacău referitoare la Hotărârea AGEA din 

data de 10.02.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.771/04.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.5137/21.02.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 23.08.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.5137/21.02.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bacău mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.02.2011 a S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A. 
Bacău (CUI:11425490) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.771/04.03.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
AVIZ NR. 32 / 24.08.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată 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 conformitate cu prevederile art.120 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Dispunerii de măsuri nr.15/2009, 
în baza art.43, art.224 și art.228 alin.(3) 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 cererea S.I.F. Oltenia S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.21035/13.07.2011, 

nr.22858/02.08.2011 și nr.23796/10.08.2011, 
în ședința din data de 23.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările Reglementărilor Interne ale SIF Oltenia S.A. și Organigrama societății, în conformitate cu  
Hotărârea nr.9/07.07.2011 a Consiliului de Administrație, în forma anexată prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică (cu excepția anexei). 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 


