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ORDONANȚA NR. 207 / 04.07.2012 
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, 

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 Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A.; 
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.69/06.03.2012; 
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost 

respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr.36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „apelul și 
cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă pârâtul 
(Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art.203 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital.”; 

- 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; 

- 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 03.07.2012, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei domnul Axinte Gheorghe în calitate de acționar al  
S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620). 
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 Axinte Gheorghe are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 
singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște; în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT 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, domnul Axinte Gheorghe 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. 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 domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CORINT S.A. cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului nr.5, jud. Dâmbovița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

ORDONANȚA NR. 208 / 04.07.2012 
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, 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: 

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012; 
- S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați și S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați împreună cu persoanele cu care acționează în mod 

concertat nu au depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar majoritar și administrator al S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați și  



S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, 
în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), 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 către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar și 
administrator al S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, acționari ai S.C. MECANICA  
ROTES S.A. Târgoviște. 
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. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați 
și S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au 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. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște. 
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 legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. AMICOSOTTIS S.A. cu sediul în str. Democrației nr.5, camera 4, Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. 
cu sediul în str. Narciselor nr.47, etaj 1, camera 8, Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. cu sediul în Șoseaua Găești nr.6, 
Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

ORDONANȚA NR. 209 / 04.07.2012 
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, 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: 

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.11/24.01.2012; 
- S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au depus la C.N.V.M. documentația 

aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște; 
- domnul Petcu Vasile este acționar majoritar și administrator al S.C. REDONT S.R.L. Galați, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), 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 către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  
data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Petcu Vasile în calitate de acționar majoritar și administrator al  
S.C. REDONT S.R.L. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște. 
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. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați 
și S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, au 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. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște. 
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 legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Petcu Vasile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. REDONT S.R.L. cu sediul în bd. Henri Coandă nr.8, bl.J5, parter, camera 1, Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște 
cu sediul în Șoseaua Găești nr.6, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 



 
ORDONANȚA NR. 210 / 04.07.2012 

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, 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 obligația prevăzută de art.203 alin.(4) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.88/13.03.2012, 
având în vedere că domnul Chelu Cătălin Constantin nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și 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 03.07.2012, 
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 Constantin în calitate de acționar al  
S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) și administrator al S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați. 
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. În aplicarea art.203 din Legea nr.297/2004, domnul Chelu Cătălin Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care 
acesta 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. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni 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. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați cu sediul în str. Henri Coandă nr.5, et.1, ap.4, Galați, jud. Galați, precum și  
S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 211 / 04.07.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.25/2002, modificată și 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că domnul Bunu Antonel Cristi a exercitat în mod abuziv, de facto, funcții de conducere în cadrul 

S.C. Argus S.A. Constanța, împiedicând accesul în societate al administratorilor de drept, aleși în cadrul Adunării Generale a 
Acționarilor din data de 10.11.2011 și înregistrați la ORC conform Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012, 

având în vedere că prin aceste fapte au fost aduse atingeri asupra intereselor acționarilor inclusiv prin neasigurarea 
condițiilor necesare menținerii unei piețe ordonate și respectiv ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor  
S.C. Argus S.A. Constanța, aceștia fiind în imposibilitatea de a-și valorifica deținerile în acest emitent, 

în baza prevederilor art.210, art.271, art.272 lit. a), 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. 

Pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Bunu Antonel Cristi care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea 
unei astfel de fapte, nu a făcut-o. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Bunu Antonel Cristi. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Bunu Antonel Cristi și S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Bunu Antonel Cristi, iar în situația în care persoana vizată 
nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ARGUS S.A. Constanța sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 



 
ORDONANȚA NR. 212 / 04.07.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.25/2002, modificată și 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că domnul Constantinescu George a exercitat în mod abuziv, de facto, funcții de conducere în 

cadrul S.C. Argus S.A. Constanța, împiedicând accesul în societate al administratorilor de drept, aleși în cadrul Adunării Generale a 
Acționarilor din data de 10.11.2011 și înregistrați la ORC conform Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012, 

având în vedere că prin aceste fapte au fost aduse atingeri asupra intereselor acționarilor inclusiv prin neasigurarea 
condițiilor necesare menținerii unei piețe ordonate și respectiv ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor  
S.C. Argus S.A. Constanța, aceștia fiind în imposibilitatea de a-și valorifica deținerile în acest emitent, 

în baza prevederilor art.210, art.271, art.272 lit. a), 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. 

Pentru încălcarea menționată este responsabil domnul Constantinescu George care deși putea și trebuia să prevină 
săvârșirea unei astfel de fapte, nu a făcut-o. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 de lei dl Constantinescu George. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George și S.C. ARGUS S.A. Constanța. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Constantinescu George, iar în situația în care persoana 
vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ARGUS S.A. Constanța sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 213 / 04.07.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere că în data de 15.06.2012 ORC Constanța a înregistrat conform Certificatului Constatator 

nr.542362/15.06.2012, Consiliul de Administrație al S.C. Argus S.A. Constanța ales prin Hotărârea AGOA din 10.11.2011 în 
următoarea componență: Radu Anina, Pauna Ioan, Ana Bobirca, Dan Voiculescu și Radu Constantin, 

având în vedere că administratorii legali, înregistrați la ORC, ai societății nu au acces în sediul S.C. ARGUS S.A. 
Constanța și pe cale de consecință nu au acces la documentele societății și sunt în imposibilitatea de a-și exercita prerogativele de 
administrare cu care au fost învestiți conform Hotărârii AGOA din data de 10.11.2011, 

în vederea protecției investitorilor în acțiuni emise de S.C. ARGUS S.A. Constanța, 
în temeiul art.2 alin.(5) lit. a) și d) 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 03.07.2012, 

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

Art. 1. În vederea reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emitentului S.C. Argus S.A. Constanța și a informării corespunzătoare a 
investitorilor cu privire la situația existentă în cadrul societății, Consiliul de Administrație al societății înregistrat la ORC conform 
Certificatului Constatator nr.542362/15.06.2012 are obligația ca, ulterior îndeplinirii condițiilor necesare exercitării de către aceștia a 
mandatului de administratori, să întocmească și să publice, în regim de urgență, un raport curent detaliat cu privire la situația societății. 
Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.C. ARGUS S.A. Constanța și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi transmisă către BVB în vederea publicării și pe site-ul BVB. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 219 / 06.07.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004,  
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 exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de protecție a investitorilor SIF MUNTENIA S.A. și a atribuțiilor de monitorizare și de 



supraveghere, 
având în vedere comunicatul SAI MUNTENIA INVEST S.A. din data de 05.07.2012, publicat pe site-ul BVB  

la data de 05.07.2012 potrivit căruia conducerea SAI MUNTENIA INVEST S.A., în calitate de administrator al SIF MUNTENIA S.A. a 
hotărât, printre altele, suspendarea drepturilor de vot reprezentând 11,8899% din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A. aferente 
acțiunilor ce depășesc pragul de 5% din capitalul social, deținute de un grup de 37 de acționari, 

având în vedere sesizările formulate de acționari ai SIF MUNTENIA S.A. și Asociația Investitorilor pe Piața de Capital, 
având în vedere adresa DGS nr.10787/06.07.2012, prin care s-a solicitat SAI MUNTENIA INVEST S.A. să comunice 

motivele care au stat la baza suspendării drepturilor de vot aferente unui număr de 95.955.897 de acțiuni, reprezentând 11,8899% 
din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A., 

având în vedere adresa SAI MUNTENIA INVEST S.A. nr.2507/16078 din 06.07.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.19302/06.07.2012, 

având în vedere că din documentele puse la dispoziția echipei de control a C.N.V.M., care a efectuat un control tematic în 
data de 06.07.2012 la sediul SAI MUNTENIA INVEST S.A., nu reiese existența unei acțiuni concertate între persoanele cărora le-au 
fost suspendate drepturile de vot, 

luând în considerare analiza Direcției Generale Supraveghere efectuată pe baza documentelor C.N.V.M. și a informațiilor 
furnizate de conducerea SAI MUNTENIA INVEST S.A., 

în scopul aplicării corespunzătoare a art.2861 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

luând în considerare prevederile art.4 alin.(6) din Instrucțiunea nr.1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art.2861 din 
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, modificată și completată prin Legea nr.208/2005 și Legea nr.97/2006, 

în temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art.2 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 analizei efectuate de Direcția Generală Supraveghere și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  
data de 06.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Conducerea SAI MUNTENIA INVEST S.A., în calitate de administrator al SIF MUNTENIA S.A. este obligată să dispună, 
anterior desfășurării AGOA din data de 07.07.2012 - a doua convocare, ridicarea măsurii de suspendare a drepturilor de vot 
reprezentând 11,8899% din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A. aferente acțiunilor ce depășesc pragul de 5% din capitalul social. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
dispozițiilor prezentului act. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei SAI MUNTENIA INVEST S.A. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul C.N.V.M. și al BVB. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 567 / 02.07.2012 

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.538/20.06.2012, 
în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, 
având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16832/13.06.2012, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează seria de cursuri pentru „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - cod A VII 2012, A VIII 2012, A IX 2012, 
A X 2012, A XI 2012, A XII 2012, A XIII 2012, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade: 

A VII 2012:   9-13 iulie 2012; 
A VIII 2012: 16-20 iulie 2012; 
A IX 2012:   6-10 august 2012; 
A X 2012: 10-14 septembrie 2012; 
A XI 2012:   8-12 octombrie 2012; 
A XII 2012:   5-9 noiembrie 2012; 
A XIII 2012:   3-7 decembrie 2012. 

Art. 2. Se autorizează seria de cursuri pentru „Personal al Compartimentului de control intern” - cod CCI VII 2012, CCI VIII 2012, 
CCI IX 2012, CCI X 2012, CCI XI 2012, CCI XII 2012, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele 
perioade: 

CCI VII 2012:   9-13 iulie 2012; 
CCI VIII 2012:   6-10 august 2012; 
CCI IX 2012: 10-14 septembrie 2012; 
CCI X 2012:   8-12 octombrie 2012; 
CCI XI 2012:   5-9 noiembrie 2012; 



CCI XII 2012:   3-7 decembrie 2012. 
Art. 3. Se autorizează seria de cursuri pentru „Consultanți de investiții” - cod C VII 2012, C VIII 2012, C IX 2012, C X 2012,  
C XI 2012, C XII 2012, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade: 

C VII 2012: 16-20 iulie 2012; 
C VIII 2012: 20-24 august 2012; 
C IX 2012: 17-21 septembrie 2012; 
C X 2012: 15-19 octombrie 2012; 
C XI 2012: 12-16 noiembrie 2012; 
C XII 2012: 10-14 decembrie 2012. 

Art. 4. Examenele pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 se vor desfășura în București, la următoarele date: 
A VII 2012: 23 iulie 2012; 
A VIII 2012: 30 iulie 2012; 
A IX 2012: 20 august 2012; 
A X 2012: 24 septembrie 2012; 
A XI 2012: 22 octombrie 2012; 
A XII 2012: 19 noiembrie 2012; 
A XIII 2012: 17 decembrie 2012; 
CCI VII 2012: 23 iulie 2012; 
CCI VIII 2012: 20 august 2012; 
CCI IX 2012: 24 septembrie 2012; 
CCI X 2012: 22 octombrie 2012; 
CCI XI 2012: 19 noiembrie 2012; 
CCI XII 2012: 17 decembrie 2012; 
C VII 2012: 30 iulie 2012; 
C VIII 2012:   3 septembrie 2012; 
C IX 2012:   1 octombrie 2012; 
C X 2012: 29 octombrie 2012; 
C XI 2012: 26 noiembrie 2012; 
C XII 2012: 20 decembrie 2012. 

Art. 5. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 va avea următoarea componență: 
- Alin Bitere - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant; 
- Victor Rădulescu - membru supleant; 

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 570 / 02.07.2012 
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, 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.536/20.06.2012, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.16066/05.06.2012, completată prin adresa nr.17522/19.06.2012, 
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  
INTERFINBROK CORPORATION S.A., ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare: 

- București, str. Washington nr.24, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.677/28.04.2009; 
- Brașov, str. Toamnei nr.9, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1573/12.07.2006. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERFINBROK CORPORATION 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 O.R.C. 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERFINBROK CORPORATION S.A., se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
 



DECIZIA NR. 571 / 02.07.2012 
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.536/20.06.2012, 
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 Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. prin adresa nr.16066/05.06.2012, completată prin adresa nr.17522/19.06.2012, 
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 Komives Miklos Attila, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.427/06.03.2008, în numele INTERFINBROK CORPORATION S.A. cu sediul social în Constanța,  
str. Călărași nr.1, jud. Constanța. 
Art. 2 Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/320663, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Komives Miklos Attila. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către INTERFINBROK CORPORATION S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 572 / 02.07.2012 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

C.N.V.M. prin adresa nr.16066/05.06.2012, completată prin adresa nr.17522/19.06.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Brande George având Atestatul profesional nr.74/21.06.2012, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. cu sediul social 
situat în Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța. 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Brande George PFR02ASIF/132526 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 575 / 02.07.2012 

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,  
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,  
Decizia nr.577/17.06.2011, Decizia nr.1333/23.12.2011 și Decizia nr.534/20.06.2012, 

având în vedere Sentința nr.1432/18.04.2012, prin care Tribunalul Vâlcea a dispus trecerea în faliment în procedura 
simplificată și a numit lichidatorul judiciar al S.C. MOBIL S.A. Vâlcea, 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MOBIL S.A. Vâlcea (CUI:2547340) începând cu 
data de 03.07.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 576 / 02.07.2012 

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, Decizia nr.1333/23.12.2011 și Decizia nr.534/20.06.2012, 

având în vedere Sentința nr.1432/18.04.2012, prin care Tribunalul Vâlcea a dispus trecerea în faliment în procedura 
simplificată și a numit lichidatorul judiciar al S.C. MOBIL S.A. Vâlcea, 

având în vedere Decizia nr.575/02.07.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. MOBIL S.A. Vâlcea, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MOBIL S.A. Vâlcea (CUI:2547340) începând cu  
data de 03.07.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 577 / 03.07.2012 

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.538/20 iunie 2012, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.511/18 iunie 2012, 
având în vedere adresa C.P.F. Millenium înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18563/28 iunie 2012, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Articolul 1 din Decizia C.N.V.M. nr.511/18 iunie 2012 se modifică după cum urmează: 
Se autorizează cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF-04.2012, „Personal autorizat din cadrul 
Compartimentului de control intern” cod CCI-04.2012, „Consultanți de investiții” cod CI-04.2012, organizate de C.P.F. Millenium la 
București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 25-29 iunie 2012. Examenele se vor desfășura în bd. Carol I nr.37, ap.4, 
sector 2, București, în ziua de 20 iulie 2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR, 
Paul BARANGĂ 

DECIZIA NR. 580 / 03.07.2012 
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.536/20.06.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și alin.(6) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
ținând cont de faptul că Decizia C.N.V.M. nr.585/03.05.2010 și-a pierdut valabilitatea ca urmare a nerespectării termenului 

de 90 de zile de la data autorizării pentru înregistrarea la oficiul registrului comerțului a modificării componenței conducerii societății 
de investiții financiare ELDAINVEST S.A., 

având în vedere Certificatul de înregistrare de mențiuni eliberat de oficiul registrului comerțului în data de 01.06.2012, 
transmis la C.N.V.M. (în copie) prin adresa înregistrată cu nr.16063/05.06.2012, 

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 ELDAINVEST S.A.  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei Olteanu Florina-Carmen și prin revocarea 
domnului Căpcănaru-Bibicu Anton-Laurențiu, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 01.02.2010, respectiv a 
Hotărârii CA din data de 08.03.2010. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 581 / 04.07.2012 

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, 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, nr.577/17.06.2011, 

nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012, 
ca urmare a transmiterii de către ORC Bihor, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18389/27.06.2012, a documentelor 

referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.04.2006 a S.C. AGROSERV HOLOD S.A. Bihor, privind schimbarea formei juridice a 
societății din S.C. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1935/22.06.2006, precum și a  
Actului Adițional al societății aferent acestei operațiuni înregistrat la ORC prin CIM nr.41756/30.10.2006 în baza  
Încheierii judecătorului delegat nr.41756/2006, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționarea pe piața de capital și radierea din evidența C.N.V.M.  
a acțiunilor emise de S.C. AGROSERV HOLOD S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROSERV HOLOD S.A. Bihor (CUI:8182510) 
începând cu data de 06.07.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 582 / 04.07.2012 

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, cu modificările și completările ulterioare, art.87 alin.(4) lit. b), 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, nr.577/17.06.2011, 
nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012, 

ca urmare a transmiterii de către ORC Bihor, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18389/27.06.2012, a documentelor 
referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.04.2006 a S.C. AGROSERV HOLOD S.A. Bihor, privind schimbarea formei juridice a 
societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1935/22.06.2006, precum și a  
Actului Adițional al societății aferent acestei operațiuni înregistrat la ORC prin CIM nr.41756/30.10.2006 în baza  
Încheierii judecătorului delegat nr.41756/2006, 

având în vedere Decizia nr.581/04.07.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROSERV 
HOLOD S.A. Bihor, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROSERV HOLOD S.A. Bihor (CUI:8182510) începând cu  
data de 06.07.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 583 / 04.07.2012 

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.536/20.06.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 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 prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16453/08.06.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd.21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, următoarele 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Miță Gabriela-Felicia 70/19.06.2012 
2. Ilie-Niculescu Horia 71/19.06.2012 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a doamnei. Miță Gabriela-Felicia și a domnului Ilie-Niculescu Horia, în calitate 



de agenți pentru servicii de investiții financiare, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Miță Gabriela-Felicia PFR02ASIF/402527 
2. Ilie-Niculescu Horia PFR02ASIF/402528 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 
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  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 584 / 04.07.2012 

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.536/20.06.2012, 
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 conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.18612/29.06.2012, 
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 Bucur Andra, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.134/07.02.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul 
social situat în București, Splaiul Unirii nr.4, bl.B3, sector 4. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/102498 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Bucur Andra. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 585 / 04.07.2012 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare W.B.S. ROMANIA S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.15883/01.06.2012, completată prin adresele nr.16254/7.06.2012, nr.17285/15.06.2012 și nr.17909/22.06.2012, 
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 W.B.S. ROMANIA S.A.,  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Cătinaș Lazăr Florin în locul  
doamnei Sima Anca, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 29.05.2012. 
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 Consiliului de Administrație, 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  
W.B.S. ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 586 / 04.07.2012 

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 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 
cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

ca urmare a adreselor SSIF ROMCAPITAL S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17211/15.06.2012 și nr.17915/22.06.2012, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.92/04.07.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

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

data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara 
(CUI:1835115) începând cu data de 06.07.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 587 / 04.07.2012 

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 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 

cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
în temeiul art.104 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a adreselor SSIF ROMCAPITAL S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17211/15.06.2012 și nr.17915/22.06.2012, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.92/04.07.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acționarilor S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.586/04.07.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și urmare a deliberărilor din ședința din  

data de 03.07.2012; Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara (CUI:1835115) 
începând cu data de 06.07.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 588 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele 

reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.322/23.02.2012, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.4374/24.02.2012, completată prin informațiile și documentele depuse prin adresele nr.6030/14.03.2012, 
nr.7060/23.03.2012, nr.11002/27.04.2012, nr.12788/10.05.2012 și nr.12949/11.05.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă numirea domnului Petru Gheorghe-Ovidiu în funcția de conducător al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu 
Stock Exchange S.A., în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație din data de 16.02.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 589 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele 



reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.322/23.02.2012, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.4374/24.02.2012, completată prin informațiile și documentele depuse prin adresele nr.6030/14.03.2012, 
nr.7060/23.03.2012, nr.11002/27.04.2012, nr.12788/10.05.2012 și nr.12949/11.05.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării 
conducerii, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație din data de 16.02.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 590 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.361/27.04.2012, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11479/30.04.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.12950/11.05.2012, 
nr.14206/21.05.2012, nr.15229/29.05.2012, nr.15576/31.05.201, nr.15933/05.06.2012, nr.16371/08.06.2012 și nr.16775/12.06.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.6 din data de 23.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Bunea Anca-Elena în funcția de administrator al S.C. Casa Română de Compensație S.A.,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 591 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.361/27.04.2012, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11479/30.04.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.12950/11.05.2012, 
nr.14206/21.05.2012, nr.15229/29.05.2012, nr.15576/31.05.201, nr.15933/05.06.2012, nr.16371/08.06.2012 și nr.16775/12.06.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.6 din data de 23.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Ploscaru Monica-Adriana în funcția de administrator al S.C. Casa Română de Compensație S.A.,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
 



DECIZIA NR. 592 / 04.07.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.361/27.04.2012, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11479/30.04.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.12950/11.05.2012, 
nr.14206/21.05.2012, nr.15229/29.05.2012, nr.15576/31.05.201, nr.15933/05.06.2012, nr.16371/08.06.2012 și nr.16775/12.06.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.6 din data de 23.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Pop Ovidiu Sergiu în funcția de administrator al S.C. Casa Română de Compensație S.A.,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 593 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.361/27.04.2012, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11479/30.04.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.12950/11.05.2012, 
nr.14206/21.05.2012, nr.15229/29.05.2012, nr.15576/31.05.201, nr.15933/05.06.2012, nr.16371/08.06.2012 și nr.16775/12.06.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.6 din data de 23.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Păltineanu Ciprian-Emanuel în funcția de administrator al S.C. Casa Română de Compensație S.A.,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 594 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.361/27.04.2012, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11479/30.04.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.12950/11.05.2012, 
nr.14206/21.05.2012, nr.15229/29.05.2012, nr.15576/31.05.201, nr.15933/05.06.2012, nr.16371/08.06.2012 și nr.16775/12.06.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.6 din data de 23.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 



Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se validează domnul Ionescu Cristian-George în funcția de administrator al S.C. Casa Română de Compensație S.A.,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 595 / 04.07.2012 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) și art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

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

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa nr.361/27.04.2012, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.11479/30.04.2012, completată prin documentația depusă prin adresele nr.12950/11.05.2012, 
nr.14206/21.05.2012, nr.15229/29.05.2012, nr.15576/31.05.201, nr.15933/05.06.2012, nr.16371/08.06.2012 și nr.16775/12.06.2012, 

având în vedere Hotărârea nr.6 din data de 23.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Casa Română de Compensație S.A., ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2012. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 596 / 04.07.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în conformitate cu art.83 alin.(1) și alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.97 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.1/2012 privind organismele de plasament monetare, 
în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13953/17.05.2012, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17221/15.06.2012, nr.18425/27.06.2012 și nr.18435/28.06.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții ERSTE MONETAR administrat de S.A.I. Erste Asset Management S.A. și 
având ca depozitar Banca Comercială Română S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții Erste Monetar, 
în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții Erste Monetar. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul Deschis de Investiții Erste Monetar poate deroga 
de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art.159-162 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu asigurarea 
supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul deschis de investiții Erste Monetar va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale 
pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public 
internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv 
deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile 
mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400079 Fondul Deschis de Investiții Erste Monetar la  



Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 597 / 05.07.2012 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(1) și alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. g) și alin.(2), art.28 alin.(1) și art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16837/13.06.2012, 

completată prin adresele înregistrate cu nr.18887/03.07.2012 și nr.18270/26.06.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. intervenită ca urmare 
a modificării emblemei societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din data de 28.05.2012, astfel: 
 
 
 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și 
funcționare, ca urmare a modificării emblemei 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 SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 598 / 05.07.2012 
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.536/20.06.2012, 
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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.913/08.06.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16838/13.06.2012, 
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 Cioca Alexandru-Vlad, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.3452/21.11.2006, 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/321194, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Cioca Alexandru-Vlad. 
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. 599 / 05.07.2012 
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.536/20.06.2012, 
având în vedere prevederile 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 dispozițiile art.2 și ale art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M. și 

ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.993/20.06.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18256/26.06.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/050864, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent delegat 
a domnului Pintea Horațiu-Florin, autorizat 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 atestă înscrierea domnului Pintea Horațiu-Florin în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr.PFR02ASIF/052530. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.2 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 600 / 05.07.2012 
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.536/20.06.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 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 prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.913/08.06.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16838/13.06.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Coroian Ioan având Atestatul profesional nr.2440/27.01.2006, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiții financiare 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 atestă înscrierea domnului Coroian Ioan în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/322529 în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 601 / 05.07.2012 
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.536/20.06.2012, 
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 Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.16538/11.06.2012, completată prin adresa nr.19062/04.07.2012, 
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 Sucigan Ionuț Mihai, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.1710/31.07.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat 
în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/051072, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Sucigan Ionuț Mihai. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 602 / 06.07.2012 
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.538/20 iunie 2012, 



în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.51/04 aprilie 2012, 
având în vedere adresele transmise de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.17925/22.06.2012, 17926/22.06.2012 și nr.18099/25.06.2012, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Agenți pentru servicii de investiții 
financiare” cod ASIF 13.2012, ASIF 15.2012, ASIF 16.2012, ASIF 18.2012, ASIF 19.2012 și ASIF 21.2012, ce vor avea loc la 
București, bd. General Magheru nr.27, ap.14 și a cursurilor „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF 14.2012,  
ASIF 17.2012 și ASIF 20.2012, ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele: 

ASIF 13.2012:     2-6 iulie 2012; 
ASIF 14.2012: 16-20 iulie 2012; 
ASIF 15.2012: 23-27 iulie 2012; 
ASIF 16.2012:   6-10 august 2012; 
ASIF 17.2012: 13-17 august 2012; 
ASIF 18.2012: 27-31 august 2012; 
ASIF 19.2012: 10-14 septembrie 2012; 
ASIF 20.2012: 17-21 septembrie 2012; 
ASIF 21.2012: 24-28 septembrie 2012. 

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile: 
ASIF 13.2012:   7 iulie 2012; 
ASIF 14.2012: 21 iulie 2012; 
ASIF 15.2012: 28 iulie 2012; 
ASIF 16.2012: 11 august 2012; 
ASIF 17.2012: 18 august 2012; 
ASIF 18.2012:   1 septembrie 2012; 
ASIF 19.2012: 15 septembrie 2012; 
ASIF 20.2012: 22 septembrie 2012; 
ASIF 21.2012: 29 septembrie 2012. 

Art. 2. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Personal al Compartimentului de 
control intern” cod CTRL 13.2012, CTRL 15.2012, CTRL 16.2012, CTRL 18.2012, CTRL 19.2012 și CTRL 21.2012 ce vor avea loc 
la București, bd. Gen. Magheru nr.27, ap.14 și a cursurilor „Personal al Compartimentului de control intern” cod CTRL 14.2012,  
CTRL 17.2012 și CTRL 20.2012 ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu, nr.9-10, în perioadele: 

CTRL 13.2012:     2-6 iulie 2012; 
CTRL 14.2012: 16-20 iulie 2012; 
CTRL 15.2012: 23-27 iulie 2012; 
CTRL 16.2012:   6-10 august 2012; 
CTRL 17.2012: 13-17 august 2012; 
CTRL 18.2012: 27-31 august 2012; 
CTRL 19.2012: 10-14 septembrie 2012; 
CTRL 20.2012: 17-21 septembrie 2012; 
CTRL 21.2012: 24-28 septembrie 2012. 

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile: 
CTRL 13.2012:   7 iulie 2012; 
CTRL 14.2012: 21 iulie 2012; 
CTRL 15.2012: 28 iulie 2012; 
CTRL 16.2012: 11 august 2012; 
CTRL 17.2012: 18 august 2012; 
CTRL 18.2012:   1 septembrie 2012; 
CTRL 19.2012: 15 septembrie 2012; 
CTRL 20.2012: 22 septembrie 2012; 
CTRL 21.2012: 29 septembrie 2012. 

Art. 3. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor „Consultanți de investiții financiare” 
cod CIF 6.2012 și CIF 8.2012 ce vor avea loc la București, bd. General Magheru nr.27, ap.14 și a cursurilor „Consultanți de investiții 
financiare” cod CIF 5.2012 și CIF 7.2012 ce vor avea loc la Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr.9-10, în perioadele: 

CIF 5.2012: 23-27 iulie 2012; 
CIF 6.2012: 20-24 august 2012; 
CIF 7.2012: 17-21 septembrie 2012; 
CIF 8.2012: 17-21 septembrie 2012. 

Examenele aferente acestor cursuri vor avea loc în următoarele zile: 
CIF 5.2012: 28 iulie 2012; 
CIF 6.2012: 25 august 2012; 



CIF 7.2012: 22 septembrie 2012; 
CIF 8.2012: 22 septembrie 2012. 

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență: 
a) Pentru cursurile cu codurile ASIF 13.2012, CTRL 13.2012, ASIF 17.2012, CTRL 17.2012, ASIF 20.2012 și CTRL 20.2012: 

- Victor Rădulescu - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Darius Cipariu  - membru supleant; 
- Paul Barangă  - membru supleant. 

b) Pentru cursul cu codul CIF 5.2012: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Toma Doștețeanu  - membru supleant; 
- Paul Barangă  - membru supleant. 

c) Pentru cursurile cu codurile ASIF 14.2012 și CTRL 14.2012: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Paul Barangă  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Darius Cipariu  - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant. 

d) Pentru cursurile cu codurile ASIF 15.2012, CTRL 15.2012, ASIF 16.2012 și CTRL 16.2012: 
- Alin Bitere  - președinte; 
- Paul Barangă  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Darius Cipariu  - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant. 

e) Pentru cursul cu codul CIF 6.2012: 
- Paul Barangă  - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Victor Rădulescu - membru supleant. 

f) Pentru cursurile cu codurile ASIF 18.2012, CTRL 18.2012, ASIF 21.2012 și CTRL 21.2012: 
- Paul Barangă  - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Darius Cipariu  - membru supleant; 
- Victor Rădulescu - membru supleant. 

g) Pentru cursurile cu codurile ASIF 19.2012 și CTRL 19.2012: 
- Mihai Lilea  - președinte; 
- Alin Bitere  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Darius Cipariu  - membru supleant; 
- Paul Barangă  - membru supleant. 

h) Pentru cursul cu codul CIF 8.2012: 
- Paul Barangă  - președinte; 
- Alin Bitere  - membru; 
- Ioan Aleman  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Mihai Lilea  - membru supleant. 

i) Pentru cursul cu codul CIF 7.2012: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Mihai Lilea  - membru; 
- Darius Cipariu  - membru; 
- Toma Doștețeanu - membru supleant; 
- Paul Barangă  - membru supleant. 

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 
 
 



DECIZIA NR. 603 / 06.07.2012 
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, 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 adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18647/28.06.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 05.07.2012, 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. IFMA S.A. București inițiată de către Mac Puar CIM SL 
Spania, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 184.955 de acțiuni, reprezentând 25,36% din capitalul social; 
- valoare nominală: 15,66 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 6,0207 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 12.07.2012-08.08.2012; 
- intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București; 
- 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. IFMA 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 cu modificările și completările ulterioare. 
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. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

DECIZIA NR. 604 / 06.07.2012 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.2 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 
în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 și art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și 

operațiunile cu valori mobiliare, 
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 adresei S.C. BT SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18365/27.06.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.07.2012, 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca ca urmare a majorării de capital social hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor din data de 27.04.2012 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1916/22.05.2012 și înregistrată la  
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, prin CIM nr.532937/19.06.2012. 
Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la 
noile caracteristici ale S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca. 
Art. 3. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

DECIZIA NR. 605 / 06.07.2012 
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, modificată și 
completată prin Legea nr.297/2004, 

s-a examinat contestația formulată de doamna Ploscaru Monica, în calitate de conducător și reprezentant al 
Compartimentului de control intern în cadrul SSIF Delta Valori Mobiliare S.A. a împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.124/02.05.2012. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.15901/01.06.2012 doamna Ploscaru Monica, în calitate de conducător și 
reprezentant al Compartimentului de Control Intern în cadrul SSIF Delta Valori Mobiliare S.A. a formulat contestație împotriva 
Ordonanței C.N.V.M. nr.124/02.05.2012. 

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.124/02.05.2012 s-a dispus sancționarea cu avertisment a doamnei Ploscaru Monica,  
în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Delta Valori Mobiliare S.A. pentru încălcarea 
dispozițiilor art.110 alin.(2) lit. f) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.112 alin.(1) lit. b), lit. e), lit. g) și lit. l) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.90 alin.(1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.153 alin.(3) din  



Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.81 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 coroborat cu art.56 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 și respectiv cu art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, precum și cele ale art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri 
nr.2/09.02.2011, art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 coroborat cu art.15 și art.16 alin.(2) din același regulament. 

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 05.07.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Ploscaru Monica împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.124/02.05.2012. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.124/02.05.2012 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 124 / 02.05.2012 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată 
prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Delta Valori Mobiliare (DVM) S.A. în perioada 13.02.2012-20.02.2012 se rețin 

următoarele: 
1. documentul de prezentare utilizat de societate nu conține mențiuni cu privire la natura, frecvența și perioada aferentă rapoartelor referitoare la 

serviciile prestate, elemente prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, documentul de prezentare nu 
prezintă informații adecvate cu privire la toate locurile unde sunt executate tranzacțiile clienților societății (lipsesc piețele externe),  
contrar prevederilor art.110 alin.(2) lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. cererea de deschidere de cont pentru piața spot pusă la dispoziția echipei de control nu conține informații privind estimarea valorii investiției, 
element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. în contractul de intermediere pentru operațiunile pe piața futures nu sunt cuprinse următoarele clauze: 
- durata contractului, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
- declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare, 

element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
- natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F.,  

element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. g), respectiv art.110 alin.(2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
4. deși societatea a făcut dovada că a deschis în banca de decontare un cont în nume propriu și un alt cont în numele clienților, aceasta nu 

păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, în conturile de disponibilități ale clienților fiind păstrate și fonduri ale societății, 
nefiind respectate întocmai prevederile art.90 alin.(1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. în cazul unui client cu cont administrat din data de 01.07.2011 s-a constatat că informațiile și detaliile prevăzute de art.112 alin.(1) lit. l) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de 
administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial sau integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă 
plata unor despăgubiri) nu se regăsesc în documentația încheiată cu acest client (contract și autorizație discreționară); 

6. raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent anului 2010 a fost transmis la C.N.V.M. cu depășirea 
termenului prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (31 martie); 

7. societatea a încheiat la data de 10.11.2009 și respectiv 05.11.2010 două contracte cu intermediari dintr-un stat membru,  
iar la data de 28.04.2011 un contract cu un intermediar dintr-un stat nemembru. Contractele au fost încheiate cu încălcarea prevederilor  
art.81 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, coroborat cu art.56 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și respectiv cu art.79 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.2/2006; 

8. societatea a aplicat doar parțial solicitarea de actualizare a datelor clienților nefiind respectate întocmai prevederile art.4 alin.(1) din  
Dispunerea de măsuri nr.2/09.02.2011. Totodată, societatea a raportat cu întârziere la C.N.V.M. cu privire la actualizarea datelor clienților,  
fiind depășit termenul precizat de art.4 alin.(3) al Dispunerii de măsuri nr.2/09.02.2011; 

9. procedura internă a societății restrânge situațiile de aplicare a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei precizate expres în 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și Legea nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare, fiind excluse o serie de situații, după cum 
urmează: în cazul tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al  
Spațiului Economic European ori într-un stat terț sau în alte cazuri care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de 
finanțare a actelor de terorism. Deși procedurile interne fac referire atât la categoria de clienți cu risc scăzut cât și la categoria de clienți cu risc 
ridicat, acestea nu detaliază modalitățile/criteriile aplicate de societate pentru includerea unui client într-o categorie de risc. Se constată că 
procedura societății nu este adecvată în materia aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, contrar prevederilor art.4 alin.(1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 coroborat cu art.15 și art.16 alin.(2) din același regulament. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Monica-Adriana Ploscaru care, în calitate de conducător autorizat prin  
Decizia C.N.V.M. nr.1103/15.05.2006 și reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1104/15.05.2006,  
nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și 
reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Delta Valori Mobiliare (DVM) S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia 
să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o. 

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

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 24.04.2012,  
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Monica-Adriana Ploscaru în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control 
intern al S.S.I.F. Delta Valori Mobiliare (DVM) S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 



Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Monica-Adriana Ploscaru și S.S.I.F. Delta Valori Mobiliare (DVM) S.A. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată,  
la data comunicării ei către S.S.I.F. Delta Valori Mobiliare (DVM) S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Alexe GAVRILĂ 

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

ATESTAT NR. 92 / 04.07.2012 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, 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 Avizul C.N.V.M. nr.43/29.11.2011 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. KARIMBA S.R.L. București 

și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și urmare a deliberărilor din ședința din  

data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. TRANSPORT AUTO 
MARFĂ S.A. Timișoara în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara, 
vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 17,83 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector 
deschis de S.C. KARIMBA S.R.L. București în favoarea acestora la BRD - Groupe Société Générale S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ATESTAT NR. 93 / 04.07.2012 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în conformitate cu art.2 alin.(1) pct.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza art.2 și art.3 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.11/2005 privind înregistrarea grupurilor la C.N.V.M., cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea S.C. OMV PETROM S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.2296/01.02.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.3538/16.02.2012, nr.8867/06.04.2012, 
nr.11871/03.05.2012, nr.16385/08.06.2012 și nr.17908/22.06.2012, 

în ședința din data de 03.07.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se atestă faptul că grupul OMV are structura prezentată în anexă. 
Art. 2. Componența grupului OMV va fi publicată pe site-ul C.N.V.M. 
Art. 3. Atestatul C.N.V.M. nr.228/20.10.2005 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act. 
Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării sale către S.C. OMV PETROM S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr.93/04.07.2012 

 
Nr. crt. Societate - cod și denumire Companie mamă Participație Tip consolidare 

1. OMV OMV Aktiengesellschaft - - - 
2. AWPIP Adria-Wien Pipeline GmbH OMVRM 76% C 
3. AGGM AGGM Austrian Gas Grid Management AG OGG 100% C 
4. AMIC Amical Insurance Limited OMV 100% C 
5. BOGL Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsgesellschaft m.b.H. OGG 51% C 
6. HUB Central European Gas Hub AG OGI 80% C 
7. DIRA Diramic Insurance Limited AMIC 100% C 
8. ECONDE EconGas Deutschland GmbH ECOGAS 100% C 

9. ECOGAS EconGas GmbH 
OGI 

EGBV 
50,000% 
14,248% 

C 

10. ECONHU EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft ECOGAS 100% C 
11. ECONIT EconGas Italia S.R.L. ECOGAS 100% C 
12. EGBV EGBV Beteiligungsverwaltung GmbH OGI 65% C 
13. MOLDO ICS PETROM Moldova PETROM 100% C 
14. KONAI KOM MUNAI LLP PETROM 95% C 
15. KORNED KORNED LLP PETROM 100% C 
16. ISERV OMV - International Services Ges.m.b.H. OMVRM 100% C 



Nr. crt. Societate - cod și denumire Companie mamă Participație Tip consolidare 
17. OBAY OMV (BAYERN) Exploration GmbH OEPA 100% C 
18. OEGYPT OMV (EGYPT) Exploration GmbH OMVEP 100% C 
19. OFARO OMV (FAROE ISLANDS) Exploration GmbH OMVEP 100% C 
20. OIRAN OMV (IRAN) Onshore Exploration GmbH OMVEP 100% C 
21. OIRE OMV (IRELAND) Exploration GmbH OMVEP 100% C 
22. ONOR OMV (NORGE) AS OMVEP 100% C 
23. OPK OMV (PAKISTAN) Exploration Gesellschaft m.b.H. OMVEP 100% C 
24. OSLOEX OMV (SLOVAKIA) Exploration GmbH OEPA 100% C 
25. OTNPR OMV (Tunesien) Production GmbH OMVEP 100% C 
26. OTNSID OMV (Tunesien) Sidi Mansour GmbH OMVEP 100% C 
27. OUK OMV (U.K.) Limited OMVEP 100% C 
28. YEM2 OMV (Yemen Block S2) Exploration GmbH OMVEP 100% C 
29. YEALMA OMV (YEMEN) Al Mabar Exploration GmbH OMVEP 100% C 
30. OAUST OMV Australia PTY LTD OMV 100% C 
31. OEPA OMV Austria Exploration & Production GmbH OMVEP 100% C 
32. OBIH OMV BH d.o.o. VIVTS 100% C 
33. OBINA OMV Bina Bawi GmbH PETEX 100% C 
34. OYEM70 OMV Block 70 Upstream GmbH OMVEP 100% C 

35. BULG OMV Bulgaria OOD 
PETROM 
OMVRM 

99,9% 
0,1% 

C 

36. OTCH OMV Česká Republika, s.r.o. VIVTS 100% C 
37. OCTS OMV Clearing und Treasury GmbH SNO 100% C 

38. OMVD OMV Deutschland GmbH 
OMVRM 

OMV 
90% 
10% 

C 

39. OTHOLD OMV Petrol Ofisi Holding Anonim Șirketi 

OMV 
OCTS 
OGI 

OMVEP 
OMVRM 

99,9996% 
0,0001% 
0,0001% 
0,0001% 
0,0001% 

C 

40. OMVEP OMV Exploration & Production GmbH OMV 100% C 
41. OEPL OMV Exploration & Production Limited OMVEP 100% C 
42. OFIN OMV Finance Limited OMV 100% C 
43. OFS OMV Finance Services GmbH SNO 100% C 
44. OFE OMV Future Energy Fund GmbH OMV 100% C 
45. OGI OMV Gas & Power GmbH OMV 100% C 
46. GERMY OMV Gas Germany GmbH OGG 100% C 

47. OGG GAS Connect Austria GmbH 
OGI 
OMV 

99,999231% 
0,000769% 

C 

48. OGSG OMV Gas Storage Germany GmbH OGI 100% C 
49. OGSA OMV Gas Storage GmbH OGI 100% C 

50. GASTR OMV Enerji Ticaret Limited Șirketi 
GPTRAD 

OGI 
99,9% 

0,1% 
C 

51. OHRVAT OMV Hrvatska d.o.o. VIVTS 100% C 
52. OHUN OMV Hungária Ásványolay Korlátolt Felelösségü Társaság VIVTS 100% C 
53. OKH OMV Kraftwerk Haiming GmbH OPI 100% C 
54. MAURI OMV Maurice Energy GmbH OMVEP 100% C 
55. NZEA OMV New Zealand Limited OMVEP 100% C 
56. OLIB OMV of Libya Limited OMVEP 100% C 
57. OGEX OMV Oil and Gas Exploration GmbH OMVEP 100% C 
58. OILEXP OMV Oil Exploration GmbH OMVEP 100% C 
59. OILPRO OMV Oil Production GmbH OMVEP 100% C 
60. PETEX OMV Petroleum Exploration GmbM OMVEP 100% C 
61. PETGAS OMV PETROM GAS S.R.L. PETROM 99,99029% C 
62. ROMAN OMV PETROM Marketing S.R.L. PETROM 100% C 
63. PETROM OMV PETROM S.A. OMV 51,01054% C 
64. OPI OMV Power International GmbH OGI 100% C 
65. OMVRM OMV Refining & Marketing GmbH OMV 100% C 
66. OROVI OMV Rovi GmbH PETEX 100% C 

67. BORASC OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș. 

OPI 
GASTR 

OGI 
OMV 
SNO 

99,9980% 
0,0005% 
0,0005% 
0,0005% 
0,0005% 

C 

68. OSARTA OMV Sarta GmbH PETEX 100% C 
69. SLOVJA OMV Slovenija trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. VIVTS 92,2499999% C 
70. OMVSK OMV Slovensko s.r.o. VIVTS 99,99647408% C 
71. SNO OMV Solutions Gmbh OMV 100% C 



Nr. crt. Societate - cod și denumire Companie mamă Participație Tip consolidare 

72. OSERB OMV SRBIJA d.o.o. 
PETROM 

OMVR 
99,9000000001053% 

0,099999999894686% 
C 

73. OSUP OMV Supply & Trading AG OMVRM 100% C 
74. OUPI OMV Upstream International GmbH OMVEP 100% C 
75. PEIV PEI Venezuela Gesellschaft mit beschränkter Haftung OMVEP 100% C 
76. PIL Petroleum Infrastructure Limited NZEA 100% C 

77. PETAV PETROM AVIATION S.A. 
PETROM 
OMVRM 

99,999999608022% 
0,000000391977924% 

C 

78. PDGAZ PETROM Distributie Gaze S.R.L. PETROM 99,9999812397099% C 
79. PEPL PETROM Exploration & Production Limited PETROM 50% C 
80. PETLPG PETROM LPG S.A. PETROM 99,999941938% C 
81. PETMED PETROMED Solutions S.R.L. PETROM 99,9966666666% C 
82. OPEI Preussag Energie International GmbH OMVEP 100% C 
83. OJA3 OMV Jardan Block 3 Upstream GmbH OMVEP 100% C 
84. TASBU TASBULAT Oil Corporation LLP TOCBVI 100% C 
85. TOCBVI TASBULAT Oil Corporation BVI PETROM 100% C 
86. VIVTS VIVA International Marketing und Handels - GmbH OMVRM 100% C 
87. WINDPP OMV PETROM Wind Power S.R.L. PETROM 99,9997126478067% C 

88. ERK ERK Petrol Yatirimlari A.Ș. 

POAS 
OCTS 
OGI 

OMVEP 
OTHOLD 

99,96% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 

C 

89. MARMA Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi 

POAS 
ERK 

OTHOLD 
PORAF 

89,97% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 

C 

90. OTANAG OMV Anaguid LTD OTNPR 100% C 

91. GPTHOL OMV Gaz ve Enerji Holding Anonim Șirketi 

OTHOLD 
OMV 

PORAF 
POAS 
ERK 

99,992% 
0,002% 
0,002% 
0,002% 
0,002% 

C 

92. GPTSAT OMV Gaz ve Enerji Satiș Anonim Șirketi 

GPTHOL 
OGI 

OTHOLD 
OCTS 
ERK 

99,88888875% 
0,04444450% 
0,02222225% 
0,02222225% 
0,02222225% 

C 

93. MAURIL OMV Maurice Energy Limited MAURI 100% C 

94. POAS Petrol Ofisi A.Ș. 
OTHOLD 

OMV 
55,40% 
41,58% 

C 

95. OTUSO OMV South Tunisia LTD OTNPR 100% C 
96. GPTRAD OMV Trading GmbH OGI 100% C 

97. PORAF Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ș. 

POAS 
GPTSAT 
POGAZ 

ERK 
OTHOLD 

99,999992% 
0,000002% 
0,000002% 
0,000002% 
0,000002% 

C 

98. ARAMA Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi 

POAS 
OMVEP 

ERK 
PORAF 

OTHOLD 

99,96% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 

C 

99. POGAZ Petrol Ofisi Gaz Iletim A.Ș. 

POAS 
OGI 
ERK 

OCTS 
OTHOLD 

99,75% 
0,10% 
0,05% 
0,05% 
0,05% 

C 

100. ODORRA OMV Dorra Limited OTNPR 100% C 
101. PEARL Pearl Petroleum Company Limited OUPI 10% PE 
102. CONGAZ Congaz S.A. PETROM 28,59% PE 
103. ENERCO Enerco Enerji Sanayi Ve Ticaret AS OGI 40% PE 
104. FREYKG Freya Bunde - Etzel GmbH&CO OGSG 40% PE 
105. BOIL Bayernoil Raffineriegesells chaft mbH OMVD 45% PE 

106. BORA Borealis AG 
OMVRM 
OMV AG 

32,67% 
3,33% 

PE 

107. DTAL Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH OMVD 25% PE 
108. EPSKG EPS Ethylen-Pipeline-Sud GmbH&Co KG OMVD 21,95% PE 



Nr. crt. Societate - cod și denumire Companie mamă Participație Tip consolidare 
109. GENOL GENOL Gesellschaft m.b.H&Co OMVRM 29% PE 
110. HINNOV Heating Innovations Austria GmbH OMVRM 50% PE 
111. SIOT SIOT Societa Italiana per l’Oleodotta Transalpino SpA OMVRM 25% PE 
112. OETAL Transalpine Olleitung in Osterreich Gesellschaft mbH OMVRM 25% PE 
113. ELG Erdӧl-Lagergesellschaft m.b.H. OMVRM 55,6%* PE 

* Deși procentul de deținere este peste 50%, ELG nu este consolidată complet deoarece OMV nu deține controlul. 
C    - Consolidate complet. 
PE - Consolidate prin metoda punerii în echivalență. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
AVIZ NR. 27 / 04.07.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.55 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza dispozițiilor art.8 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.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13953/17.05.2012, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17221/15.06.2012, nr.18425/27.06.2012 și nr.18435/28.06.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.07.2012, 

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

Art. 1. Se modifică prevederile art.1 al Avizului C.N.V.M. nr.44/18.08.2009, astfel: 
„Se avizează delegarea de către societatea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. a activității de distribuție a titlurilor de 

participare emise de Fondurile deschise de investiții BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Monetar, BCR Obligațiuni și ERSTE Monetar, 
către Banca Comercială Română S.A.” 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 


