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ORDONANȚA NR. 383 / 30.08.2011 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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 sesizările A.V.A.S. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24323/16.08.2011 și nr.24506/17.08.2011 privind 

reevaluarea situației vânzărilor speciale la ordin cu acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București  
(simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și  
S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST) din care rezultă posibile încălcări ale reglementărilor specifice pieței de capital și ale 
legislației incidente procesului de privatizare, precum și adresa A.V.A.S. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25579/29.08.2011, prin care 
se solicită prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.348 și nr.349/17.08.2011, 

în considerarea demersurilor juridice întreprinse de A.V.A.S. în legătură cu procedura de executare silită asupra acțiunilor 
sus-menționate, 

în baza dispozițiilor art.17 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 respectul obiectivelor fundamentale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, astfel cum sunt prevăzute în  
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 exercitarea rolului activ al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind promovarea încrederii investitorilor în piețele 
de instrumente financiare și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței 
de capital, 

în scopul finalizării verificărilor cu privire la respectarea condițiilor legale privind derularea pe piața de operațiuni speciale a 
operațiunilor cu acțiunile evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 
București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST), 

în ședința din data de 30.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Începând cu data de 31.08.2011, se suspendă pentru o perioadă de 2 săptămâni decontarea tranzacției de vânzare având ca 
obiect 7.248.753 de acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), efectuată în data de 
16.08.2011 pe piața de operațiuni speciale administrată de Bursa de Valori București. 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1, pachetul de 7.248.753 de acțiuni S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO) nu 
poate fi înstrăinat. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică și pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 384 / 30.08.2011 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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 sesizările A.V.A.S. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24323/16.08.2011 și nr.24506/17.08.2011 privind 

reevaluarea situației vânzărilor speciale la ordin cu acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București  
(simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și  
S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST) din care rezultă posibile încălcări ale reglementărilor specifice pieței de capital și ale 
legislației incidente procesului de privatizare, precum și adresa A.V.A.S. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25579/29.08.2011, prin care 
se solicită prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.348 și nr.349/17.08.2011, 

în considerarea demersurilor juridice întreprinse de A.V.A.S. în legătură cu procedura de executare silită asupra acțiunilor 
sus-menționate, 

în baza dispozițiilor art.17 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 respectul obiectivelor fundamentale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, astfel cum sunt prevăzute în  
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 exercitarea rolului activ al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind promovarea încrederii investitorilor în piețele 
de instrumente financiare și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței 
de capital, 

în scopul finalizării verificărilor cu privire la respectarea condițiilor legale privind derularea pe piața de operațiuni speciale a 
operațiunilor cu acțiunile evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 
București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST), 

în ședința din data de 30.08.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Începând cu data de 31.08.2011, se suspendă pentru o perioadă de 2 săptămâni decontarea tranzacției de vânzare având ca 
obiect 6.000 de acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO), efectuată în  
data de 16.08.2011 pe piața de operațiuni speciale administrată de Bursa de Valori București. 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1, pachetul de 6.000 de acțiuni S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) nu 
poate fi înstrăinat. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică și pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 804 / 29.08.2011 
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 baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), precum și ale art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a 
depozitarilor, 

având în vedere solicitarea societății BRD Asset Management S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24114/12.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BRD Asset Management S.A.I. S.A., ca urmare a majorării capitalului 
social al societății de la 2.000.000 de lei la 4.000.000 de lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor nr.3/28.04.2011. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

DECIZIA NR. 805 / 29.08.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.62 și art.63 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.32-34 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 prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. transmisă prin adresele înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.22453/27.07.2011 și nr.24504/17.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Dumitrescu Constantin-Gabriel în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Dumitrescu Constantin-Gabriel în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400500,  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 



 

 
DECIZIA NR. 806 / 29.08.2011 

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.1306/26.08.2009, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și  

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.22866/02.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Mocanu Dumitru-Dorin având Atestatul profesional nr.116/09.08.2011, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat 
în Sibiu, str. Dorului nr.20, et.4, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Mocanu Dumitru-Dorin în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/082465 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
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 ei către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
DECIZIA NR. 807 / 29.08.2011 

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, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și  

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

serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.23802/10.08.2011, completată prin adresele nr.23803/10.08.2011 și nr.23980/11.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Cenan Andrei-Viorel, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia C.N.V.M. nr.3344/06.11.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul 
social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/120187, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Cenan Andrei-Viorel. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
DECIZIA NR. 808 / 29.08.2011 

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 prin 
Legea nr.514/2002, 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 nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și  

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.22582/28.07.2011 completată prin adresa nr.23428/05.08.2011, 
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 IEBA TRUST S.A.  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului BALASKAS Andreas în locul  



 

domnului Arnăutu Ștefan Liviu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 13.07.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în 
modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Mirela CIUVĂȚ 

 
DECIZIA NR. 809 / 29.08.2011 

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.25429/26.08.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează seria de cursuri „Consultanți de investiții” - cod C XI 2011, ce va fi organizată la sediul Asociației Brokerilor 
în perioada 24-28 octombrie 2011 și al cărei examen va avea loc la sediul Asociației Brokerilor în data de 7 noiembrie 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. 813 / 30.08.2011 
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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul articolelor nr.173 alin.(1) și 193 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 SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24172/16.08.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din  

data de 30.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. PIM S.A. Sibiu inițiată de către  
S.C. ROMIPEL S.R.L. Sibiu, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 33.219 acțiuni, reprezentând 5,02% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 10,3 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 06.09.2011-26.09.2011; 
- intermediarul ofertei: SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu; 
- 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 cadrul 
documentului de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. PIM S.A. Sibiu 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. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

DECIZIA NR. 814 / 30.08.2011 
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 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.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

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

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29891/17.09.2010, completată prin adresele nr.29892/17.09.2010, 
nr.33717/29.10.2010, nr.6486/10.03.2011, nr.6643/11.03.2011, nr.13285/05.05.2011, nr.17946/10.06.2011, nr.19436/27.06.2011, 
nr.19999/01.07.2011 și nr.24166/16.08.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 30.08.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct de către S.C. ALPHA METAL S.A. a unei participații calificate de 52,5333% din 
capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE 
(DVM) S.A. are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății, 
ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar decizia 
pierzându-și valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. ALPHA METAL S.A. În cazul în care aceasta nu poate fi 
contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare  
DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 815 / 30.08.2011 
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. MPV & CO S.A. Satu Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.03.2011 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.1265/11.04.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.10526/22.03.2011, 

având în vedere Atestatul nr.103/30.08.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.10526/22.03.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 30.08.2011,  

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. MPV & CO S.A. Satu Mare (CUI:15716386) 
începând cu data de 02.09.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 816 / 30.08.2011 
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. MPV & CO S.A. Satu Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.03.2011 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.1265/11.04.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.10526/22.03.2011, 

având în vedere Atestatul nr.103/30.08.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.10526/22.03.2011, 
având în vedere Decizia nr.815/30.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. MPV & CO S.A. Satu Mare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 30.08.2011,  

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. MPV & CO S.A. Satu Mare (CUI:15716386) începând cu  
data de 02.09.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

 
DECIZIA NR. 817 / 31.08.2011 

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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile 1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. AGROREP S.A. Bacău, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.24929/23.08.2011, a fost transmisă Sentința Civilă nr.698/19.05.2011, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul 32/110/2011, 
prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului și s-a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROREP S.A. Bacău se află în 
procedura de faliment, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROREP S.A. Bacău (CUI:8179018) începând 
cu data de 02.09.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 818 / 31.08.2011 

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 1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. AGROREP S.A. Bacău, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.24929/23.08.2011, a fost transmisă Sentința Civilă nr.698/19.05.2011, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul 32/110/2011, 
prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului și s-a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROREP S.A. Bacău se află în 
procedura de faliment, 

având în vedere Decizia nr.817/31.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROREP S.A. Bacău, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROREP S.A. Bacău (CUI:8179018) începând cu  
data de 02.09.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ATESTAT NR. 103 / 30.08.2011 

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. MPV & CO S.A. Satu Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.03.2011 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.1265/11.04.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.10526/22.03.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 30.08.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.10526/22.03.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Satu Mare mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.03.2011 a S.C. MPV & CO S.A. Satu Mare  
(CUI:15716386) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1265/11.04.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 


