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ORDONANȚA NR. 489 / 19.10.2011 
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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat S.C. SIMEROM S.A. Sibiu și S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. 

Sibiu cu privire la obligațiile ce îi revin S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu conform art.203 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra 

S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, ca urmare a tranzacțiilor realizate pe piața de capital în luna martie 2009, dar nu a dus la îndeplinire,  
în termenul stabilit de lege, obligația care îi revenea în cazul dobândirii poziției de 90,69% din drepturile de vot asupra  
S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, 

ținând cont de faptul că doamna Baltag Elena Cristina este asociatul unic și administratorul S.C. AGENȚIA DE 
DEZVOLTARE S.R.L., 

având în vedere faptul că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. nu a dus la îndeplinire dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. 
nr.317/28.07.2011, 

având în vedere prevederile art.203, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b), art.277 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 19.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE 
DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu (CUI:792229), cu amendă în cuantum de 25.000 de lei. 
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 C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la 
emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu. Prețul în 
cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din 
cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a 
ultimei situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Baltag Elena Cristina în 
calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu va fi sancționată de către C.N.V.M. în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Baltag Cristina Elena prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. cu sediul în str. Teilor nr.15, Sibiu, jud. Sibiu și S.C. SIMEROM S.A. Sibiu cu sediul în  
str. Lector nr.3, Sibiu, jud. Sibiu. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 490 / 19.10.2011 
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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. PORTAVON S.R.L. Galați deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci și nu a 
respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.316/28.07.2011, potrivit cărora S.C. PORTAVON S.R.L. împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a 
S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci, 

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



privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.10.2011, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Chelu Cătălin în calitate de acționar și administrator al  
S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, acționar al S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci (CUI:1632935). 
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 C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. PORTAVON S.R.L. împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la 
C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci va 
fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator 
independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. PORTAVON S.R.L., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. TRANSTEC S.A. cu sediul în str. 1 Decembrie nr.138, Tecuci, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 491 / 19.10.2011 
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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere următoarele: 

- domnul Popa Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AVICOLA S.A. Brașov în data de 22.01.2009,  
ca urmare a înregistrării la S.C. Depozitarul Central S.A. a desființării Asociației AVIPAS; 

- din numărul total al acțiunilor dobândite de Asociația AVIPAS numai un număr de 761.571 de acțiuni, reprezentând un procent de 
11,25% din capitalul social al societății, au fost dobândite în cadrul procesului de privatizare; 

- în contextul Legii nr.297/2004, tranzacție exceptată reprezintă dobândirea de acțiuni în cadrul procesului de privatizare în măsura 
în care toate acțiunile distribuite pe membrii PAS au fost achiziționate de PAS exclusiv prin contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat cu AVAS; 

- domnul Popa Ioan nu a respectat prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr.211/28.04.2011, 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de 

capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.10.2011, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 10.000 de lei domnul Popa Ioan în calitate de acționar al S.C. AVICOLA S.A. Brașov 
(CUI:1103470). 
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 C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Popa Ioan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M.,  
în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. AVICOLA S.A. Brașov. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AVICOLA S.A. Brașov va fi stabilit în 
conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent 
înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Popa Ioan va fi sancționat 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. 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 domnului Popa Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. AVICOLA S.A. Brașov cu sediul în str. Cucului nr.5, Brașov. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 
ORDONANȚA NR. 492 / 19.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere următoarele: 

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește  
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art.2 alin.(1) pct.22 lit. e) și pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, precum și art.2 alin.(3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu; 

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- White Sands International S.A. Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.325/11.08.2011; 
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b, art.277 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 15.000 de lei doamna Paraskevi Papageorgiou în calitate de administrator al  
White Sands International S.A. Belize (CUI:70540) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City,acționar al S.C. A.E.P. 
GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. White Sands International S.A. Belize are obligația ca, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. AEP Giurgiu Port S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 
de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, White Sands International S.A. 
Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată White Sands International S.A. Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în loc. Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 493 / 19.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) alin.(4) și 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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere următoarele: 

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește  
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art.2 alin.(1) pct.22 lit. e) și pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, precum și art.2 alin.(3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu; 

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- Theos Enterprises LTD Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.326/11.08.2011; 
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 15.000 de lei doamna Chrystalla Mina în calitate de administrator al Theos 
Enterprises LTD Belize (CUI:70538) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU  
PORT S.A. Giurgiu. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 



ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Theos Enterprises LTD Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,  
să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AEP Giurgiu 
Port S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un 
evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită Theos Enterprises LTD Belize va fi 
sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată Theos Enterprises LTD Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 494 / 19.10.2011 
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 18.10.2011, pachetul de 5.144.540 de acțiuni 
emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de  
S.C. BRADUL S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

ORDONANȚA NR. 496 / 21.10.2011 
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 24.10.2011. 
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. 1017 / 17.10.2011 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Insolvenței nr.1.319/03.02.2011, prin Sentința Civilă nr.6388/08.12.2010 

pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr.3860/84/2010 împotriva debitoarei S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei  
s-a deschis procedura falimentului, iar Soc. Prof. IZOINSOLV IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

conform informațiilor furnizate de ONRC, S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei se afla în faliment, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei,s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei  
(CUI:687568) începând cu data de 19.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1018 / 17.10.2011 

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, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Insolvenței nr.1.319/03.02.2011, prin Sentința Civilă nr.6388/08.12.2010 

pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr.3860/84/2010 împotriva debitoarei S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei  
s-a deschis procedura falimentului, iar Soc. Prof. IZOINSOLV IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

conform informațiilor furnizate de ONRC, S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei se afla în faliment, 
având în vedere Decizia nr.1017/17.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROTRANSPORT S.A. Șimleul Silvaniei (CUI:687568) 
începând cu data de 19.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1019 / 17.10.2011 

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,  
art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 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 Încheierea nr.1032 din data de 16.06.2011 pronunțată de către Tribunalul Timiș în  

Dosarul nr.1866/30/2011, conform căreia pentru S.C. ALPHA S.A. Timișoara s-a dispus intrarea în faliment - în procedura 
simplificată și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, încheiere publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.8210/2011, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ALPHA S.A. Timișoara (CUI:1824272) începând cu 
data de 21.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1020 / 17.10.2011 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
art.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 Încheierea nr.1032 din data de 16.06.2011 pronunțată de către Tribunalul Timiș în  



Dosarul nr.1866/30/2011, conform căreia pentru S.C. ALPHA S.A. Timișoara s-a dispus intrarea în faliment - în procedura 
simplificată și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, încheiere publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.8210/2011, 

având în vedere Decizia nr.1019/17.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. ALPHA S.A. Timișoara, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ALPHA S.A. Timișoara (CUI:1824272) începând cu  
data de 21.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1021 / 17.10.2011 

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 Hotărârea AGEA din data de 03.12.2009 de dizolvare voluntară și de lichidare a  
S.C. AGROMEC SĂRMAȘU S.A. Mureș, publicată în Monitorul Oficial nr.25/07.01.2010 și înregistrată la ORC prin  
CIM nr.67760/23.12.2009 în baza Încheierii nr.12420/22.12.2009, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC în data de 08.09.2011, conform cărora S.C. AGROMEC SĂRMAȘU 
S.A. Mureș a fost radiată din Registrul Comerțului, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC SĂRMAȘU S.A. Mureș  
(CUI:1274349) începând cu data de 20.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1022 / 17.10.2011 

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 Hotărârea AGEA din data de 03.12.2009 de dizolvare voluntară și de lichidare a  
S.C. AGROMEC SĂRMAȘU S.A. Mureș, publicată în Monitorul Oficial nr.25/07.01.2010 și înregistrată la ORC prin  
CIM nr.67760/23.12.2009 în baza Încheierii nr.12420/22.12.2009, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC în data de 08.09.2011, conform cărora S.C. AGROMEC  
SĂRMAȘU S.A. Mureș a fost radiată din Registrul Comerțului, 

având în vedere Decizia nr.1021/17.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC 
SĂRMAȘU S.A. Mureș, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC SĂRMAȘU S.A. Mureș (CUI:1274349) începând cu 
data de 20.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1023 / 17.10.2011 

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,  
art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 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 Sentința nr.584/SIND/25.03.2010, publicată în BPI nr.3257/2010, prin care Tribunalul Brașov a dispus 
începerea procedurii falimentului și numirea lichidatorului pentru S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș, 



având în vedere Raportul final întocmit de lichidatorul judiciar al S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș, prin care s-a solicitat 
închiderea procedurii falimentului și radierea societății din Registrul Comerțului, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș (CUI:1117115) începând 
cu data de 20.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1024 / 17.10.2011 

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 Sentința nr.584/SIND/25.03.2010, publicată în BPI nr.3257/2010, prin care Tribunalul Brașov a dispus 
începerea procedurii falimentului și numirea lichidatorului pentru S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș, 

având în vedere Raportul final întocmit de lichidatorul judiciar al S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș, prin care s-a solicitat 
închiderea procedurii falimentului și radierea societății din Registrul Comerțului, 

având în vedere Decizia nr.1023/17.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. NEGOIUL S.A. Făgăraș (CUI:1117115) începând cu  
data de 20.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1025 / 17.10.2011 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.7.398/28.06.2011 prin Sentința Comercială 

nr.3803/19.05.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.15368/3/2010, împotriva debitoarei S.C. ALUNIȘ S.A. 
București s-a deschis procedura falimentului, iar STEFY IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

conform informațiilor furnizate de ONRC, S.C. ALUNIȘ S.A. București se afla în faliment, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. ALUNIȘ S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ALUNIȘ S.A. București (CUI:369645) începând cu 
data de 20.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1026 / 17.10.2011 

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, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.7.398/28.06.2011 prin Sentința Comercială  

nr.3803/19.05.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.15368/3/2010, împotriva debitoarei S.C. ALUNIȘ S.A. 
București s-a deschis procedura falimentului, iar STEFY IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

conform informațiilor furnizate de ONRC, S.C. ALUNIȘ S.A. București se afla în faliment, 
având în vedere Decizia nr.1025/17.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ALUNIȘ 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. ALUNIȘ 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. ALUNIȘ S.A. București (CUI:369645) începând cu  
data de 20.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1029 / 18.10.2011 

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 solicitarea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. Galați, înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.28636/27.09.2011, 
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 Marius Zaieț, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.655/20.05.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. cu sediul social situat în Galați, 
str. Domnească nr.17, bl.B, ap.23, jud. Galați. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/090755, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Marius Zaieț. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ELDAINVEST S.A. Galați și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1030 / 18.10.2011 

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 alin.(1) 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 CARPATICA INVEST S.A., înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.29719/07.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Ion Petronela, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.1427/09.07.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat 
în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/092056, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Ion Petronela. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1031 / 18.10.2011 

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, Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011 și adresa nr.567/13.09.2011, 
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.30374/13.10.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea de către Asociația Brokerilor a cursului de formare profesională continuă „Leadership”,  



cod FPC C9 6 2011, ce va avea loc la București, în perioada 24-28 octombrie 2011, pentru care examenul va avea loc  
în ziua de 28 octombrie 2011. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menționat va avea următoarea componență: 

- Alin Bitere  - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Mihai Constăndel Mircea - membru; 
- Mihaela Grozaiu  - 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. 1032 / 19.10.2011 

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 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 

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 CARPATICA INVEST S.A., înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.29954/10.10.2011, 
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 Mașca Dorin, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.4818/08.12.2004 în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat 
în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/320231, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Mașca Dorin. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1033 / 19.10.2011 
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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
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. a) pct.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare, 
ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30052/11.10.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 18.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat de ofertă primară de vânzare de obligațiuni emise de S.C. TRANSCHIM S.A. București 
având următoarele caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 2.400.000 de obligațiuni; 
- valoarea nominală: 2,5 lei/obligațiune; 
- prețul de vânzare: 2,5 lei/obligațiune; 
- dobânda: 10%/an; 
- perioada de derulare: 25.10.2011-31.10.2011; 
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca. 

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat iar alocarea se va face conform prevederilor prospectului de 
ofertă. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului 
simplificat de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei SSIF BROKER S.A.  
Cluj-Napoca. 
Art. 3. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă C.N.V.M. însoțită de dovada virării cotei din valoarea ofertei în 
conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 1034 / 19.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.149 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) și art.32 alin.(2) 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. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.34445/16.09.2011, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.27861/19.09.2011 și nr.27859/19.09.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.28995/30.09.2011 
și nr.29161/03.10.2011, 

ținând cont de Decizia nr.57/15.09.2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A., 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.10.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Tănăsoiu Adriana în funcția de administrator provizoriu al S.C. Depozitarul Central S.A. până la 
întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea înscrisă pe ordinea de zi alegerea unui 
administrator. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1035 / 19.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.149 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) și art.32 alin.(2) 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. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.34445/16.09.2011, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.27861/19.09.2011 și nr.27859/19.09.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.28995/30.09.2011 
și nr.29161/03.10.2011, 

ținând cont de Decizia nr.57/15.09.2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A., 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.10.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A., ca urmare a modificării componenței 
Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Tănăsoiu Adriana în funcția de administrator provizoriu al societății,  
în conformitate cu Decizia CA nr.57/15.09.2011, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății care va 
avea înscrisă pe ordinea de zi alegerea unui administrator. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1036 / 19.10.2011 

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și 
completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a examinat contestația formulată de domnul Ghiveci Constantin, acționar al S.C. CONPRIF S.A. Buzău, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.468//05.10.2011. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30054/11.10.2011 domnul Ghiveci Constantin, acționar al S.C. CONPRIF S.A. 

Buzău, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.468/05.10.2011. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.468/05.10.2011, domnul Ghiveci Constantin a fost sancționat cu amendă în sumă 

de 10.000 de lei. În sarcina petentului s-a reținut că acesta nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.15/13.01.2011, în vederea derulării ofertei publice de preluare a  
S.C. CONPRIF S.A. Buzău. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 



data de 18.10.2011, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Ghiveci Constantin, acționar al S.C. CONPRIF S.A. Buzău, împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.468/05.10.2011 de sancționare cu amendă în valoare de 10.000 de lei. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.468//05.10.2011 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 468 / 05.10.2011 

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că domnul Ghiveci Constantin nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 

cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.15/13.01.2011, în vederea derulării ofertei publice de preluare a S.C. CONPRIF S.A. Buzău, 
având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) 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 04.10.2011,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 10.000 de lei domnul Ghiveci Constantin în calitate de acționar al S.C. CONPRIF S.A. Buzău 
(CUI:1154466). 
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 C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Ghiveci Constantin, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 
15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CONPRIF S.A. Buzău,  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Ghiveci Constantin va fi sancționat de către 
C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Ghiveci Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CONPRIF S.A. Buzău cu sediul în str. Lt. Col. Gheorghe Iacob 2, Buzău, jud. Buzău. 
Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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

DECIZIA NR. 1038 / 19.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 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 cererile formulate de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.28850/29.09.2011, respectiv nr.29166/03.10.2011 completată prin adresa nr.30823/18.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele  
Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj, 
următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Făt Raluca-Simona 1505/03.07.2006 
2. Robu Mariana 1474/18.03.2004 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Făt Raluca-Simona PFR02ASIF/120969 
2. Robu Mariana PFR02ASIF/331004 

 



Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare  
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1039 / 19.10.2011 
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, 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 BROKER S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.28851/29.09.2011, nr.29111/03.10.2011 completată prin adresa nr.30823/18.10.2011, respectiv nr.29152/03.10.2011 
completată prin adresa nr.30823/18.10.2011, 

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

Art. 1. Se radiază înregistrările cu nr.PFR02ASIF/011832, nr.PFR02ASIF/061766 și nr.PFR02ASIF/241514, care atestă înscrierea 
în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a doamnei Popa Corina-Diana, respectiv a 
domnilor Guzu Ioan-Marian și Iuga Călin, autorizați în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Popa Corina-Diana, respectiv a domnilor Guzu Ioan-Marian și Iuga Călin în  
Registrul C.N.V.M., în calitate de agenți delegați, după cum urmează: 

1. Popa Corina-Diana cu nr.PFR02ADEL/010873; 
2. Guzu Ioan-Marian cu nr.PFR02ADEL/060874; 
3. Iuga Călin cu nr.PFR02ADEL/240875. 

Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor 
acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1040 / 19.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.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 UniCredit CAIB Securities Romania S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.30137/11.10.2011, 
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 UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii, prin numirea doamnei Tănase Ioana în calitate de 
conducător, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 14.09.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare, ca urmare a modificării componenței 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  
UniCredit CAIB Securities Romania S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1041 / 19.10.2011 
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 Înregistrarea din Oficiu nr.1900/03.02.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Brăila prin adresa 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30528/14.10.2011, prin care s-a înregistrat Sentința nr.36/FCOM/CC/18.11.2010 pronunțată de 
Tribunalul Brăila, conform căreia s-a dispus radierea din registrul comerțului a S.C. AGROMEC COLȚEA S.A. Brăila, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC COLȚEA S.A. Brăila (CUI:8798901) 
începând cu data de 21.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1042 / 19.10.2011 
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 Înregistrarea din Oficiu nr.1900/03.02.2011, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Brăila prin adresa 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30528/14.10.2011, prin care s-a înregistrat Sentința nr.36/FCOM/CC/18.11.2010 pronunțată de 
Tribunalul Brăila, conform căreia s-a dispus radierea din registrul comerțului a S.C. AGROMEC COLȚEA S.A. Brăila, 

având în vedere Decizia nr.1041/19.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC COLȚEA S.A. Brăila, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC COLȚEA S.A. Brăila (CUI:8798901) începând cu 
data de 21.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1043 / 19.10.2011 
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,  

art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 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 Sentința nr.4883/21.06.2011, publicată în BPI nr.10511/04.10.2011, prin care Tribunalul București a 

dispus intrarea în faliment în procedură simplificată și numirea lichidatorului pentru S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov (CUI:1392964) începând 
cu data de 24.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1044 / 19.10.2011 
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 Sentința nr.4883/21.06.2011, publicată în BPI nr.10511/04.10.2011, prin care Tribunalul București a 

dispus intrarea în faliment în procedură simplificată și numirea lichidatorului pentru S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov, 
având în vedere Decizia nr.1043/19.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ROVA R.M.R. S.A. Ilfov (CUI:1392964) începând cu  
data de 24.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 
DECIZIA NR. 1045 / 19.10.2011 

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,  
art.3 pct.25 și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 

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 informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență, conform 

cărora prin Încheierea din data de 19.02.2010 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul 420/105/2010, împotriva debitoarei  
S.C. MATIZOL S.A. Prahova s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență și s-a numit lichidatorul judiciar al acesteia,  

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MATIZOL S.A. Prahova (CUI:1303223) începând 
cu data de 24.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1046 / 19.10.2011 

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 informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență,  

conform cărora prin Încheierea din data de 19.02.2010 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul 420/105/2010, împotriva 
debitoarei S.C. MATIZOL S.A. Prahova s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență și s-a numit lichidatorul judiciar 
al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1045/19.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MATIZOL S.A. 
Prahova, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MATIZOL S.A. Prahova (CUI:1303223) începând cu  
data de 24.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1047 / 19.10.2011 

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, aprobat și 
modificat 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131, art.132 și art.133 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 S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9163/31.03.2011, 

nr.15782/23.05.2011, nr.20467/07.07.2011, nr.24319/16.08.2011 și nr.28165/22.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.10.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiții Audas Piscator, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat și regulile fondului, precum și cu actul adițional nr.1 la contractul de depozitare încheiat cu  
BRD-Groupe Société Générale S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului deschis de investiții Audas Piscator, în forma transmisă prin 
adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28165/22.09.2011. 
Art. 3. S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de 
la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 4. Modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Audas Piscator, altele decât cele efectuate în vederea 
alinierii la prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.21/2011, intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării notei de 
informare a investitorilor. 
Art. 5. Investitorii Fondului deschis de investiții Audas Piscator care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului, altele decât cele efectuate în vederea alinierii la prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.21/2011, au posibilitatea ca, 



în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate,  
să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. 
Art. 6. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului deschis de investiții Audas Piscator, în baza  
Dispunerii de măsuri nr.21/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 7. S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, 
în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1047/19.10.2011 

 
● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, subcap. 3.3.3., Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de 

investiție. 
Regulile Fondului - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcap. 3.2. Principalele instrumentele financiare în 
care se va investi, pct.3.2.4. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție. 

Paragraful: 
„Persoanele responsabile cu analizarea și plasarea instrumentelor financiare sunt conducătorii Societății de administrare, Cristian Grigore Sabou  
și Dragoș Balaci.” 
se modifică și devine: 
„Persoanele responsabile cu analizarea și plasarea instrumentelor financiare sunt conducătorii Societății de administrare.” 
 

● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.7 Comisioane și alte cheltuieli, pct.3.7.1 Comisioane și 
alte cheltuieli ale Fondului lit. a) pct.2. 
Prospectul simplificat - 3 Comisioane și alte cheltuieli, subcapitolul 3.1 Comisioane și alte cheltuieli ale Fondului, lit. b). 
Regulile Fondului - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcapitolul 3.7 Comisioane și alte cheltuieli,  
pct.3.7.1 lit. a) Comisioane suportate de către investitori, pct.2 Comisioane de răscumpărare. 

Paragraful: 
„2. Comisioane de răscumpărare 
La răscumpărarea unităților de fond, investitorul va plăti următoarele comisioane de răscumpărare: 

i) 1% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 365 zile de la data 
subscrierii unităților de fond; 

ii) 0,25% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 365 zile de la data subscrierii 
acestora. 

Comisioanele de răscumpărare sunt încasate de către Fond, intrând în activul acestuia. 
În cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la un alt fond administrat de Societatea de administrare 
nu se percepe comision de răscumpărare.” 
se modifică și devine: 
„La răscumpărarea unităților de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision.” 
 

● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea 
unităților de fond, pct.3.5.2 Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 6. 
Prospectul simplificat - 5. Informații de natură comercială, subcapitolul 5.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 6. 
Regulile Fondului - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcapitolul 3.5. Informații cu privire la emiterea și 
răscumpărarea unităților de fond pct.3.5.2. Răscumpărarea unităților de fond, paragraful 6. 

Paragraful: 
„Din valoarea răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare, precum și orice alte taxe legale și comisioane bancare sau speze bancare 
valabile la data respectivă”. 
se modifică și devine: 
„Din valoarea răscumpărată se scad orice alte taxe legale și comisioane bancare sau speze bancare valabile la data respectivă”. 
 

● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, 3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea unităților de fond, 
pct.3.5.2 Răscumpărarea unităților de fond, ultimul paragraf. 
Prospectul simplificat - 5. Informații de natură comercială, subcapitolul 5.2 Răscumpărarea unităților de fond, ultimul paragraf. 
Regulile Fondului - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcapitolul 3.5. Informații cu privire la emiterea și 
răscumpărarea unităților de fond, pct.3.5.2. Răscumpărarea unităților de fond, ultimul paragraf. 

Se elimină paragraful: 
„În funcție de conjunctura pieței financiare sau de circumstanțe deosebite, în scopul protejării intereselor investitorilor, Societatea de administrare 
va putea majora sau diminua comisionul de răscumpărare plătibil de investitorii Fondului și îl va face public de îndată ce acest comision a fost 
aprobat de C.N.V.M. Comisioanele de răscumpărare colectate, intră în activele Fondului, spre beneficiul investitorilor deținători de unități de fond.” 
 

● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.7 Comisioane și alte cheltuieli, pct.3.7.2. Comisionul de 
administrare al Fondului. 
Prospectul simplificat - 3 Comisioane și alte cheltuieli, subcapitolul 3.2. Comisionul de administrare al Fondului. 
Regulile Fondului - 1. Informații despre Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiții, subcapitolul 1.3.  
Nivelul comisionului de administrare încasat de Societatea de administrare de la Fondul administrat. 

Paragraf nou: 
„Societatea de administrare a investițiilor poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul scăderii sau creșterii comisionului sub 



limita maximă, modificarea comisionului se poate face ulterior notificării C.N.V.M. și după 2 zile de la publicarea unei note de informare a 
investitorilor. Societatea de administrare poate creste limita maximă a comisionului de administrare numai cu autorizarea C.N.V.M. și are obligația 
de a face publică noua valoare cu cel puțin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia”. 
 

● Prospect de emisiune - Cap. 3 Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.7 Comisioane și alte cheltuieli, pct.3.7.3 Comisionul de 
depozitare și custodie. 
Prospectul simplificat - 3. Comisioane și alte cheltuieli, subcapitolul 3.3. Comisionul de depozitare și custodie. 

Regulile Fondului - 2. Informații despre Depozitar, relația dintre Societatea de administrare a investițiilor și Depozitar,  
subcapitolul 2.5. Nivelul comisionului încasat de către Depozitar pentru activitatea de depozitare și custodie. 

Paragraful: 
„La aceste comisioane se mai adaugă comisioane pentru intermedierea titlurilor de stat, nivelul maxim al comisionului fiind de 0,2%, comisioane 
pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe, maximum 90 de euro/tranzacție și comisioane pentru transferuri internaționale (altele decât cele 
pentru decontarea tranzacțiilor) maximum 50 de euro/tranzacție.” 
se modifică și devine: 
„La aceste comisioane se mai adaugă comisioane pentru intermedierea titlurilor de stat, nivelul maxim al comisionului fiind de 0,2%, comisioane 
pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe, maximum 90 de euro/tranzacție, comisioane pentru transferuri internaționale (altele decât cele 
pentru decontarea tranzacțiilor) maximum 50 de euro/tranzacție, comisioane de decontare pe piața locală de maximum 0,025% aplicat la valoarea 
brută a fiecărei tranzacții și comisioane pentru procesare transferuri instrumente financiare pe piața locală maximum 20 de RON/transfer”. 
 

● Prospectul de emisiune - Capitolul 3 Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.6 Metode pentru determinarea valorii activelor nete, 
lit. a) paragraful 5. 
Regulile Fondului - 3 Informații cu privire la FOND, subcapitolul 3.6 Metode pentru determinarea valorii activelor nete, lit. a) 
paragraful 5. 

Paragraful: 
„Dividendele și acțiunile distribuite cu sau fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activ 
la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. În cazul majorărilor de 
capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activ începând cu data ex-dividend sau în prima zi în care 
investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării la 
majorarea de capital.” 
se modifică și devine: 
„Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activ 
în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu 
mai pot participa la majorarea de capital. 
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite și suma datorată de Fond, ca urmare a participării la majorarea capitalului social vor fi înregistrate în activ, astfel: 

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piața este mai 
mare decât prețul de subscriere, iar societatea de administrare a investițiilor decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 
Suma datorată, ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ se evaluează la valoarea de subscriere; 

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a). 
În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile 
cuvenite și suma datorată de Fond, ca urmare a participării la majorarea capitalului social vor fi înregistrate în activ la data plații efective a acțiunilor 
subscrise la majorarea de capital social. 
Evaluarea acțiunilor deținute de Fond, ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în activ în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital,  
în situația în care prețul de piața este mai mare decât prețul de subscriere, iar societatea de administrare de investiții decide să participe la 
majorarea de capital social a emitentului, se realizează în conformitate cu prevederile art.4 din Dispunerea de măsuri nr.2/2009.” 
 

● Prospectul de emisiune: 
Prospectul simplificat: 
Regulile Fondului: 

Pe tot cuprinsul documentelor „Ziarul Financiar” se va înlocui cu „Bursa”. 
 

● Contractul de depozitare: art.3 pct.A2 
Paragraf nou: 
„Pentru a facilita decontarea tranzacțiilor și custodia instrumentelor financiare pe piețe externe, Custodele poate utiliza serviciile custodelui 
SOCIETE GENERALE, ale depozitarilor internaționali de titluri recunoscuți (EUROCLEAR, Clearstream) sau ale unui agent custode local care 
acționează pe piețe externe respective.” 
 

● Contractul de depozitare: Anexa 1 la Contractul de depozitare 
„2. Comision de decontare și procesare transferuri instrumente financiare (Depozitari centrali locali) - piața locală: 

- Decontare tranzacții: 0,015% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții (valoare brută =cantitate/emitent/tip operațiuneprețul tranzacției) 
se aplică atât la vânzare cât și la cumpărare, inclusiv pentru tranzacțiile rezultate în urma subscrierii în cadrul ofertelor publice. 

Transferuri Free: 10 RON/transfer” 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1048 / 19.10.2011 

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

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

ulterioare, 



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

în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29671/06.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei DRĂGAN ROXANA-MIRELA acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1445/18.03.2004, în numele societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București, 
str. Av. Sănătescu nr.53, et.2, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/400177 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei DRĂGAN ROXANA-MIRELA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR.1049 / 19.10.2011 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în baza art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.29672/06.10.2011, completată prin adresa nr.30698/17.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna DRĂGAN ROXANA-MIRELA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București, str. Av. Sănătescu nr.53, et.2, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Drăgan Roxana-Mirela în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400505 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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 societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1050 / 19.10.2011 

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

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

serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.29433/05.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei DUMITRESCU ANCA-ALEXANDRA 
prin Decizia C.N.V.M. nr.1705/30.03.2004, în numele societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București, 
str. Av. Sănătescu nr.53, et.2, sect.1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400031, reprezentând înregistrarea doamnei DUMITRESCU ANCA-ALEXANDRA 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 1051 / 19.10.2011 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.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 S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29187/03.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. ca urmare a modificării 
componenței conducerii societății, prin numirea domnului Popescu Laurențiu-Răzvan-Nicolae în calitate de conducător în 
locul doamnei Dumitrescu Anca-Alexandra, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A din data de 28.09.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare, ca urmare a modificării componenței 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 S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1052 / 20.10.2011 

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,  
art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 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 Sentința nr.370/12.05.2011, publicată în BPI nr.7779/11.07.2011, prin care Tribunalul Botoșani a dispus 
intrarea în faliment în procedura generală și numirea lichidatorului pentru S.C. CONDOR S.A. Dorohoi, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CONDOR S.A. Dorohoi (CUI:622941) începând cu 
data de 25.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1053 / 20.10.2011 

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 Sentința nr.370/12.05.2011, publicată în BPI nr.7779/11.07.2011, prin care Tribunalul Botoșani a dispus 
intrarea în faliment în procedura generală și numirea lichidatorului pentru S.C. CONDOR S.A. Dorohoi, 

având în vedere Decizia nr.1052/20.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONDOR S.A. 
Dorohoi, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. CONDOR S.A. Dorohoi (CUI:622941) începând cu  
data de 25.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1054 / 20.10.2011 
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,  



art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 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 Sentința nr.759/F/25.05.2011, publicată în BPI nr.7449/29.06.2011, prin care Tribunalul Neamț a dispus 

începerea procedurii falimentului și numirea lichidatorului pentru S.C. COMCEREAL S.A. Piatra Neamț, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. COMCEREAL S.A. Piatra Neamț, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMCEREAL S.A. Piatra Neamț (CUI:8301122) 
începând cu data de 25.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1055 / 20.10.2011 

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 Sentința nr.759/F/25.05.2011, publicată în BPI nr.7449/29.06.2011, prin care Tribunalul Neamț a dispus 
începerea procedurii falimentului și numirea lichidatorului pentru S.C. COMCEREAL S.A. Piatra Neamț, 

având în vedere Decizia nr.1054/20.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. COMCEREAL S.A. Piatra Neamț, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COMCEREAL S.A. Piatra Neamț (CUI:8301122) începând cu 
data de 25.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1056 / 20.10.2011 

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 alin.(1) 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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.1410/28.09.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29264/04.10.2011, 
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 Hadarean Dan Radu, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.1789/23.12.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A-parter și corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/122283, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Hadarean Dan Radu. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1057 / 20.10.2011 

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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la 



C.N.V.M. cu nr.28340/23.09.2011, 
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 INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr.6-8, ap.1, jud. Cluj. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 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 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1058 / 20.10.2011 

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

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

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.28340/23.09.2011, completată prin adresa nr.30514/14.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr.69, 
jud. Cluj. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare, ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1059 / 21.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2) și art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

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

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6979/15.03.2011, 
nr.18207/15.06.2011, nr.19264/24.06.2011, nr.19598/28.06.2011 și nr.25271/25.08.2011, 

având în vedere adresele S.C. Bursa de Valori București S.A. - S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.25401/26.08.2011 și nr.26240/01.09.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.10.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Începând cu data de 14.11.2011, pentru acțiunile din componența indicelui BET dezvoltat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
se aplică sistemul de conturi globale și mecanismul fără prevalidare a instrumentelor financiare, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 1060 / 21.10.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale C.N.V.M., așa cum sunt acestea 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, 
având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. e) din Instrucțiunea nr.4/2011 privind înregistrarea și radierea valorilor 

mobiliare din evidențele C.N.V.M., 
având în vedere prevederile art.122 alin.(11) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.10.2011,  

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

Art. 1. Valorile mobiliare care, atât la data, cât și ulterior intrării în vigoare a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.4/2011 privind înregistrarea și 
radierea valorilor mobiliare din evidențele C.N.V.M. sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din alt stat membru UE,  
se înregistrează în mod obligatoriu la C.N.V.M., în condițiile în care pentru respectivul emitent al valorilor mobiliare România este 
stat membru de origine, în conformitate cu art.122 alin.(11) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu 
valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 


