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ORDONANȚA NR. 379 / 13.11.2012 
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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.210/04.07.2012; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar direct și indirect al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., împreună cu 

persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești; 

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009; 
- dispozițiile art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. c) 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 13.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar direct și 
indirect al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273). 
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. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 380 / 14.11.2012 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(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 prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.823/27.09.2012, 
având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a 

acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la O.R.C. 
prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 alin.(1) din 
Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor 



nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 
începând cu data de 14.11.2012. 
Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanțe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 

ORDONANȚA NR. 381 / 16.11.2012 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.820/27.09.2012, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
(societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010), 

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice 
activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte 
documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 

Dispune: 
Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 19.11.2012. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor 
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1042 / 12.11.2012 
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 și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind 

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

nr.1333/23.12.2011, nr.534/20.06.2012 și nr.823/27.09.2012, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30164/06.11.2012, prin care BDO Business Restructuring S.P.R.L., 

în calitate de lichidator judiciar al S.C. PENTACO S.A. București, a transmis Notificarea nr.268/30.10.2012 în dosarul 26954/3/2012 
a Tribunalului București, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la S.C. PENTACO S.A. București, informații ce se 
regăsesc și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.15344/31.10.2012, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. PENTACO S.A. București (CUI:338908) începând 
cu data de 15.11.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 

DECIZIA NR. 1043 / 12.11.2012 
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 Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011, 

nr.1333/23.12.2011, nr.534/20.06.2012 și nr.823/27.09.2012, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30164/06.11.2012, prin care BDO Business Restructuring S.P.R.L., 

în calitate de lichidator judiciar al S.C. PENTACO S.A. București, a transmis Notificarea nr.268/30.10.2012 în dosarul 26954/3/2012 
a Tribunalului București, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la S.C. PENTACO S.A. București, informații ce se 
regăsesc și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.15344/31.10.2012, 

având în vedere Decizia nr.1042/12.11.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  



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

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

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. PENTACO S.A. București (CUI:338908) începând cu  
data de 15.11.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 

DECIZIA NR. 1045 / 13.11.2012 
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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29802/01.11.2012, domnul Chelu Cătălin Constantin a formulat contestație 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.317/18.09.2012, solicitând suspendarea și revocarea acesteia. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.317/18.09.2012, domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar 
al S.C. AMATTIS S.A., acționar al S.C. METALICA S.A. Oradea a fost sancționat cu amendă în cuantum de 51.000 de lei. 

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele: 
- S.C. AMATTIS S.A. Galați a achiziționat în data de 20.02.2012 de pe piața RASDAQ un pachet de 386.150 de acțiuni, 

reprezentând 53,9733% din capitalul social al S.C. METALICA S.A. Oradea; 
- domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar majoritar al S.C. AMATTIS S.A., deținând 99,5% din capitalul social al acestei 

societăți; 
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009; 
- dispozițiile art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
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 13.11.2012, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.317/18.09.2012. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.317/18.09.2012, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 317 / 18.09.2012 

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: 

- S.C. AMATTIS S.A. Galați a achiziționat în data de 20.02.2012 de pe piața RASDAQ un pachet de 386.150 de acțiuni, reprezentând 53,9733% 
din capitalul social al S.C. METALICA S.A. Oradea; 

- domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar majoritar al S.C. AMATTIS S.A., deținând 99,5% din capitalul social al acestei societăți; 
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009; 
- dispozițiile art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. c) 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 18.09.2012,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar majoritar al  
S.C. AMATTIS S.A. (CUI:17532193), acționar al S.C. METALICA S.A. Oradea (CUI:51179). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. AMATTIS S.A. are obligația să depună la C.N.V.M., singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel 
mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. METALICA S.A. Oradea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va 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. 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 Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
S.C. AMATTIS S.A. cu sediul în Galați, str. Traian nr.209, camera 3, jud. Galați, precum și S.C. METALICA S.A. cu sediul în Oradea, str. Uzinelor 
nr.10, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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



 
DECIZIA NR. 1047 / 14.11.2012 

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.820/27.09.2012, 
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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.28596/19.10.2012, 
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 Sfiraiala Andrei Valentin, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1142/21.04.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul 
social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/400055, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Sfiraiala Andrei Valentin. 
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. 1050 / 14.11.2012 

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.820/27.09.2012, 
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 baza prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare Romcapital S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.30142/06.11.2012, 
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 TĂLPEANU DANIEL-MARIN, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1693/06.06.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social 
situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30 B, jud. Timiș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/400919 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent delegat a 
domnului TĂLPEANU DANIEL-MARIN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1051 / 14.11.2012 

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.820/27.09.2012, 
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 baza prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare Rombell Securities S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.30341/07.11.2012, completată prin adresa nr.30600/12.11.2012, 
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 BUȘA GHEORGHE-CĂTĂLIN, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.867/10.04.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1. 



Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/400658 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului BUȘA GHEORGHE-CĂTĂLIN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1052 / 14.11.2012 

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.820/27.09.2012, 
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 Rombell Securities S.A. București, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30340/07.11.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul TĂLPEANU DANIEL-MARIN având Atestatul profesional nr.3468/11.10.2006, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul 
social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului TĂLPEANU DANIEL-MARIN în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402545 în calitate de 
agent pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES 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  
ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1054 / 15.11.2012 

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 C.N.V.M. nr.820/27.09.2012, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art.18 și art.22 alin.(2) 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 temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28303/16.10.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății 
RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4, 5, 6, 7, 8, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Motea Ioana Doina 106/19.10.2012 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Motea Ioana Doina PFR02ASIF/352546 

 

Art. 3. Societatea RAIFFEISEN BANK 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. Persoana menționată la art.1 al prezentei decizii va presta exclusiv serviciile și activitățile de investiții prevăzute de  
art.5 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 1055 / 16.11.2012 

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 193 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a adresei SSIF UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. București înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.30150/06.11.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 15.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. KORIN ROMANIA S.A. Slobozia inițiată de 
către S.C. PET STAR HOLDING S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 10.240 de acțiuni, reprezentând 0,59% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 4,18 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 22.11.2012-13.12.2012; 
- intermediarul ofertei: SSIF UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA 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. KORIN ROMANIA S.A. Slobozia 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. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1056 / 16.11.2012 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza art.1și art.126 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.1, art.4 și art.5 din Dispunerea de măsuri nr.11/28.03.2012 și ale art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009, 
având în vedere cererea formulată de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.26744/27.09.2012, completată prin adresele nr.28691/22.10.2012 și nr.30539/09.11.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul BORNOIU Cristian având Atestatul profesional nr.107/22.10.2012, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern, în numele operatorului de piață S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului BORNOIU Cristian în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400534, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Operatorul de piață S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 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 sau schimbării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și operatorul de piață. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1057 / 16.11.2012 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza art.1 și art.126 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 



în temeiul art.1, art.4 și art.5 din Dispunerea de măsuri nr.11/28.03.2012 și ale art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009, 

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M.  
cu nr.26674/27.09.2012, completată prin adresa nr.28509/18.10.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna LUPEAN Oana Andreea având Atestatul profesional nr.102/01.10.2012, în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern, în numele operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei LUPEAN Oana Andreea în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/320533, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Operatorul de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange 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 sau schimbării raporturilor de 
muncă dintre aceasta și operatorul de piață. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

DECIZIE NR. 1058 / 16.11.2012 
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, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următorul număr, reprezentând înregistrarea firmei de investiții  
CALKIN PATTINSON&COMPANY LIMITED în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în 
temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

Autoritatea competentă care a autorizat FISM Denumire firmă de investiții (FISM) Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Financial Services Authority UK (FSA) Calkin Pattinson&Company Limited PJM01FISMGBR0109 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

AVIZ NR. 41 / 13.11.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(4) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza art.114 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. c) și art.212 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public 

al C.N.V.M., 
ținând cont de cererea societății de administrare a investițiilor S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.27847/10.10.2012, completată prin adresele înregistrate cu nr.29638/30.10.2012 și nr.30311/07.11.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.11.2012, 

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

Art. 1. Se înregistrează Fondul Închis de Investiții DCP Investiții, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și având 
ca depozitar BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică 
de investiții permisivă, care atrag în mod public resurse financiare. 
Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului Închis de Investiții DCP Investiții în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri Închise de Investiții 
din România, cu numărul CSC08FIIR/400030. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

AVIZ NR. 42 / 14.11.2012 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr.25/2002, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 



având în vedere prevederile art.224 alin.(4) 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, 

ținând cont de prevederile art.149 alin.(1), alin.(4) și alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, 

luând în considerare prevederile art.226 alin.(1) și art.244 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea S.C.A. Țuca Zbârcea și Asociații transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.21660/01.08.2012, nr.23155/17.08.2012 și nr.25877/19.09.2012, 

în ședința din data de 14.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Organul format din reprezentanții acționarilor, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile 
art.224 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, își exercită prerogativele conform mandatului acordat de către  
Adunarea Generală a Acționarilor și exclusiv în limitele sale de competență precizate în actul constitutiv și contractul de administrare 
încheiat între o societate de investiții de tip închis care nu se autoadministrează și o societate de administrare a investițiilor. 
Art. 2. Dacă în exercitarea prerogativelor sale în conformitate cu art.1 de mai sus, organul format din reprezentanții acționarilor 
indicat la art.224 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 are acces la informații privilegiate, atunci sunt incidente obligațiile 
stabilite de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și reglementările C.N.V.M. emise în 
aplicarea acesteia, referitoare la regimul informațiilor privilegiate. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și se comunică 
S.C.A. Țuca Zbârcea și asociații. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 


