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ORDONANȚA NR. 132 / 08.05.2012 
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, 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, 
având în vedere faptul că: 

- ALABASTRA MINING LIMITED Cipru a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. FORADEX S.A. București ca 
urmare a majorării de capital social aprobată în AGEA S.C. FORADEX S.A. din data de 21.04.2010, 

- DGS a notificat emitentul și pe ALABASTRA MINING LIMITED Cipru cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit 
dispozițiilor art.205 din Legea nr.297/2004, 

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  
data de 08.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru (HE:225364) cu sediul în Agias Fylaxeos & 
Zinonos Rossidi nr.2, et.1, Limassol, Cipru, în calitate de acționar al S.C. FORADEX S.A. București (CUI:1567268). 
Art. 2. ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru are obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
ordonanțe să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADEX S.A. București, singură sau împreună 
cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat, 

sau 
b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat. 

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, ALABASTRA MINING LIMITED 
Limassol Cipru va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din 
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum și S.C. FORADEX S.A. cu sediul în str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade nr.14, Mansarda,  
camera 1, sector 1 și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 416 / 07.05.2012 

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,  
Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011, 

având în vedere adresa ORC Neamț înregistrată cu nr.11806/03.05.2012, prin care au fost transmise la  
C.N.V.M. documente privind radierea din Registrul Comerțului a S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț, 

în baza Sentinței nr.15COM/CC/19.01.2012, prin care Tribunalul NEAMȚ a dispus radierea din Registrul Comerțului a  
S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț, înregistrată din oficiu la ORC sub nr.505845/29.03.2012, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț 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 PODOLENI S.A. Neamț, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț  
(CUI:2006913) începând cu data de 10.05.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 417 / 07.05.2012 

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,  
Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011, 

având în vedere adresa ORC Neamț înregistrată cu nr.11806/03.05.2012, prin care au fost transmise la C.N.V.M. 
documente privind radierea din Registrul Comerțului a S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț, 

în baza Sentinței nr.15COM/CC/19.01.2012, prin care Tribunalul NEAMȚ a dispus radierea din Registrul Comerțului a  
S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț, înregistrată din oficiu la ORC sub nr.505845/29.03.2012, 

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

având în vedere Decizia nr.416/07.05.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC PODOLENI S.A. Neamț (CUI:2006913) începând cu 
data de 10.05.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 418 / 08.05.2012 

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.1334/23.12.2011, 
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 Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.10345/24.04.2012, 
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 Ticusan Iuliana-Florina, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1694/17.09.2007, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul 
social situat în Brașov, bd. Victoriei nr.12, jud. Brașov. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/081583, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Ticusan Iuliana-Florina. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare 
ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 419 / 08.05.2012 

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,  
Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011, 

având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea îregistrată cu nr.11849/03.05.2012, 
prin care a fost transmisă la C.N.V.M. Rezoluția Directorului Registrului Comerțului Tulcea nr.500723/02.03.2012, prin care s-a 
dispus înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii privind dizolvarea acestei societăți comerciale și prin care a fost numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 



având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea este în 
lichidare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea (CUI:2362481) 
începând cu data de 10.05.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 420 / 08.05.2012 

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,  
Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011, 

având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea îregistrată cu nr.11849/03.05.2012, 
prin care a fost transmisă la C.N.V.M. Rezoluția Directorului Registrului Comerțului Tulcea nr.500723/02.03.2012, prin care s-a 
dispus înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii privind dizolvarea acestei societăți comerciale și prin care a fost numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea este în 
lichidare, 

având în vedere Decizia nr.419/08.05.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MODERN PROIECT S.A. Tulcea (CUI:2362481) începând cu 
data de 10.05.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 423 / 08.05.2012 

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

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
ca urmare a adreselor SSIF EASTERN SECURITIES S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.8836/06.04.2012 și 

nr.11124/27.04.2012, 
având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către S.C. FairValue Consulting S.R.L. conform căruia: 

- valoarea de 8,60 lei/acțiune „reflectă cel mai bine valoarea reală a acțiunilor societății, deoarece au fost reevaluate la valoarea 
justă activele și pasivele societății la data evaluării, efectuându-se corecțiile necesare pentru a reflecta situația reală a acestora”; 

- prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare depunerii ofertei este considerat irelevant din cauza 
următoarelor motive: 
„- Perioada de tranzacționare pe parcursul ultimelor 12 luni a fost foarte redusă (două luni); 
- Acțiunile au fost suspendate de la tranzacționare timp de 1 an și trei luni, începând cu noiembrie 2010, din cauza deschiderii 

procedurii de insolvență; 
- Starea de insolvență în care se află societatea la momentul actual.”, 

având în vedere faptul că de la data de 07.02.2012 (reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Protan S.A. 
București) și până la data de 06.04.2012 (depunerea la C.N.V.M. a documentației de ofertă) s-au tranzacționat un număr de 4.361 
de acțiuni, reprezentând 0,233% din capitalul social al societății, 

ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 08.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. PROTAN S.A. București, în reorganizare judiciară, 
inițiată de către S.C. PHOENIX FARM S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 447.149 de acțiuni, reprezentând 23,930% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 8,60 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 15.05.2012-05.06.2012; 
- intermediarul ofertei: SSIF EASTERN SECURITIES S.A.; 



- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 
Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. PROTAN S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2012. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 424 / 09.05.2012 

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.1334/23.12.2011, 
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 prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. prin adresa 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11535/02.05.2012, completată prin adresele nr.11877/03.05.2012 și nr.12059/04.05.2012, 
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 IONIȚĂ MIHNEA TUDOR, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.711/10.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. cu sediul social 
situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/091966 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului IONIȚĂ MIHNEA TUDOR. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
GM INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 425 / 09.05.2012 
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 art.1 alin.(3), art.125, art.133, art.134 alin.(1)-(3) și art.136 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) și art.26 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele 

reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrată de operatorul de 

piață S.C. Bursa de Valori București S.A., 
analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23549/08.08.2011, completată cu 

adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24163/16.08.2011 și nr.5719/09.03.2012, 
conform 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 09.05.2012,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață, aprobate prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2602/14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrată de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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



Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.425/09.05.2012 
 

Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață 
 

1. Pct.491 al art.1 alin.(1) din Titlul Preliminar, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„491. Ordin (de) Deal - oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unui anumit număr de instrumente financiare, care este transmisă direct de 
către un agent de bursă, denumit inițiator, către un alt agent de bursă, denumit contraparte. Ordinul și identitatea celor două părți nu sunt publice 
pentru ceilalți Participanți.” 
 

2. Art.183 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 183 (1) Piața Deal este destinată încheierii Tranzacțiilor Deal. Tranzacțiile Deal privesc pachete mari de instrumente financiare care au fost 
negociate în prealabil de Participanți, prin sistemul de tranzacționare al BVB sau prin alte mijloace. Valoarea minimă a pachetelor de instrumente 
financiare este precizată în tabelul inclus în Anexa nr.7. 
(2) B.V.B. publică anual, până la data de 15 martie, o listă cu valoarea minimă a unui ordin deal pentru fiecare instrument financiar admis la 
tranzacționare, aplicabilă pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 1 aprilie ulterioară publicării și până la data de 31 martie a anului 
următor, cu excepțiile prevăzute la art.33 și art.34 din Regulamentul CE nr.1287/2006. 
(3) B.V.B. actualizează valoarea minimă unui ordin deal pentru un instrument financiar ori de câte ori ESMA sau C.N.V.M., după caz, publică 
consolidări sau actualizări ale informațiilor publicate, acestea fiind aplicabile așa cum se prevede la art.33 și art.34 din  
Regulamentul CE nr.1287/2006.” 
 

3. Art.4 din Titlul IV, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„Art. 4 (1) Informațiile în timp real, necesare evaluării de către un investitor a termenilor unei tranzacții, ca de exemplu: prețurile și cantitățile 
curente de vânzare și cumpărare, prețul, volumul și momentul executării tranzacțiilor, decizia de suspendare sau retragere de la tranzacționare a 
unui instrument financiar, vor fi puse la dispoziție de operatorul de piață în mod continuu pe toată durata programului normal de tranzacționare,  
și vor fi accesibile fie prin distribuirea de către operatorul de piață, fie prin intermediul Participanților sau al unor terțe părți specializate în 
diseminarea de informații. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în baza art.47 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, pentru ordinele deal B.V.B. nu are obligația de a 
face publice informațiile prevăzute la art.46 alin.(1) din același regulament.” 
 

4. Anexa nr.7, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
„ANEXA NR.7 

 

PARAMETRII  ȘI  CARACTERISTICILE  PIEȚELOR  UTILIZATE  PENTRU  TRANZACȚIONAREA  ACȚIUNILOR 
 

Parametru/Piață REGULAR ODD-LOT DEAL BUY-IN SELL-OUT 
Volum minim admis 
al unui ordin 

un bloc de tranzacționare o acțiune un bloc de tranzacționare o acțiune o acțiune 

Bloc de 
tranzacționare 

500 de acțiuni o acțiune 500 de acțiuni o acțiune o acțiune 

Variația maximă 
admisă a prețului 

+/-15% față de prețul de 
referință al ședinței curente 

+/-25% față de prețul 
de referință al ședinței 
curente 

+/-15% față de prețul de 
referință al ședinței curente 

- - 

Valoare minimă 
admisă a unui ordin 
de bursă 

- - conform Tabelului 2 din 
Anexa II a Regulamentului 
CE nr.1287/2006 pe baza 
datelor publicate de ESMA 
sau C.N.V.M., după caz, în 
conformitate cu prevederile 
art.33 și 34 din Regulamentul 
CE nr.1287/2006 

- - 

Preț de referință Preț de închidere din piața 
Regular (conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere din 
piața Regular 
(conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere din piața 
Regular (conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere din piața 
Regular (conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere din piața 
Regular (conform Titlului 
preliminar) 

Tipuri de ordine Ordine limită, ordine la piață 
(MKT), ordine fără preț, 
ordine Hidden, ordine având 
alte tipuri sau caracteristici 
speciale de execuție, 
descrise în Manualul de 
utilizare a sistemului B.V.B. 

Ordine limită care se 
comportă ca ordine 
FOK (Fill or Kill) 
pentru cumpărare, 
respectiv ca ordine 
AON (All-or-None) 
pentru vânzare 

Ordine Deal Ordine limită pentru 
cumpărare, ordine limită și 
fără preț pentru vânzare 
(dacă se utilizează 
mecanismul de 
tranzacționare „order-
driven”) 

Ordine limită pentru 
vânzare, ordine limită și fără 
preț pentru cumpărare  
(dacă se utilizează 
mecanismul de 
tranzacționare „order-
driven”) 

Stări piață Pre-deschidere, 
Deschidere, Deschisă, 
Pre-închisă și Închisă 

Deschisă și Închisă Deschisă și Închisă Pre-deschidere, 
Deschidere și Închisă. 
 

În cadrul unei ședințe de 
tranzacționare pot exista 
mai multe sesiuni succesive 
de tranzacționare pentru 
aceeași entitate simbol-piață 
sau pentru entități diferite. 

Pre-deschidere, 
Deschidere și Închisă. 
 

În cadrul unei ședințe de 
tranzacționare pot exista 
mai multe sesiuni succesive 
de tranzacționare pentru 
aceeași entitate simbol-piață 
sau pentru entități diferite. 

Prioritate de afișare 
și execuție ordine 

Preț, timp Preț, timp - Preț, timp Preț, timp 

 

5. Tabelul 2 din Secțiunea C din Anexa nr.8, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins: 
 



Parametru/Piață PRINCIPALĂ DEAL  
Bloc de tranzacționare 1 1  
Variație maximă a prețului +/- 15% față de prețul de referință al ședinței curente +/- 15% față de prețul de referință al ședinței curente  
Valoare minimă admisă a unui 
ordin/ordin deal 

- conform Tabelului 2 din Anexa II pe baza datelor publicate 
de C.N.V.M., cu luarea în considerare a prevederilor 
art.33 și 34 din Regulamentul CE nr.1287/2006 

 

Preț de referință Preț de închidere din piața principală (conform 
Titlului preliminar) 

Preț de închidere din piața principală (conform Titlului 
preliminar) 

 

Tranzacționare pe bază de preț net 
(opțiune implicită) 

Da Da  

Tranzacționare pe bază de preț brut Termen de valabilitate exclusiv - Day Termen de valabilitate exclusiv - Day  
Tipuri de ordine ordine limită, ordine la piață (MKT), ordine fără preț, 

ordine Hidden 
ordine deal, cotații informative  

Stări piață Deschisă și Închisă Deschisă și Închisă  
Operațiuni de gestionare 
Modificare 
Suspendare/Reluare/Retragere 
Refuz 

Ordine 
Da 
Da 
Nu 

Cotații informative  Ordine deal 
     Da   Nu 
     Da   Da 
     Nu   Da 

 

Priorități de afișare și execuție preț și timp - ” 
 

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

AVIZ NR. 23 / 08.05.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza prevederilor art.114 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
conform art.224 alin.(1) lit. i) și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.8886/09.04.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.05.2012, 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la contractul de depozitare încheiat între S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și ING Bank NV 
Amsterdam, Sucursala București, ca urmare a încheierii Actului adițional nr.6/28.03.2012, în forma prevăzută în anexa la prezentul 
aviz, parte integrantă a acestuia. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică, cu excepția anexei, care poate fi consultată, la cerere, de către acționarii S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. la sediul 
S.I.F. sau al sucursalelor acesteia. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 


