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ORDONANŢA NR. 402 / 18.12.2012 

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 faptul că: 

- KALATSE INVESTMENTS LIMITED a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. 
Ploiești ca urmare a tranzacției din data de 04.06.2008; 

- DGS a notificat emitentul și pe KALATSE INVESTMENTS LIMITED cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă potrivit 
dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004; 

- KALATSE INVESTMENTS LIMITED nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.318/18.09.2012, 
în conformitate cu art.2732 alin.(4) 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 18.12.2012, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 100.000 de lei KALATSE INVESTMENTS LIMITED (HE:191277) cu sediul în 
Arsinois 55, Akropolis 12, Nicosia, Cipru, acționar al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. KALATSE INVESTMENTS LIMITED Nicosia are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, KALATSE INVESTMENTS LIMITED 
Nicosia va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată KALATSE INVESTMENTS LIMITED prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în bd. Petrolului nr.59, Ploiești, jud. Prahova. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
ORDONANȚA NR. 403 / 18.12.2012 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. SCUT S.A. Constanța (CUI:1876336) admis la tranzacționare pe B.V.B. 

secțiunea RASDAQ, 
având în vedere rezultatele și concluziile analizei privind respectarea dispozițiilor legale aferente pieței de capital aplicabile 

S.C. SCUT S.A. Constanța, din care se rețin următoarele: 
- nu s-a întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață un raport curent privind noua ordine de zi a AGOA din  

data de 09.02.2012, revizuită, ca urmare a cererii de completare a ordinii de zi formulată de către acționarul Frățilă Constantin, 
precum și cu mențiunea privind noul loc de desfășurare al adunării generale; 

- raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 09.02.2012 a fost transmis la operatorul de piață și la C.N.V.M.  
în data de 24.02.2012; 

- nu s-au întocmit și transmis în termenul legal la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoarte curente aferente litigiilor în care este 
implicată societatea, respectiv dosarelor nr.2125/118/2012 (Hotărârea nr.1097/21.03.2012 a instanței de judecată prin care s-a 
dispus suspendarea provizorie a executării Hotărârilor AGOA din data de 09.02.2012 până la soluționarea definitivă a dosarului 



nr.2126/118/2012), nr.2175/117/2012, nr.2239/118/2012, nr.2240/118/2012, nr.2241/118/2012, nr.2242/118/2012 și 
nr.2244/118/2012; 

- nu a fost completată ordinea de zi a AGOA S.C. SCUT S.A. din data de 15.10.2012 la solicitarea S.C. COMCM S.A. exprimată 
prin adresa înregistrată la S.C. SCUT S.A. cu nr.1230/21.09.2012; 

- nu au luat în considerare propunerile acționarului S.C. COMCM S.A. (solicitare înregistrată la S.C. SCUT S.A.  
cu nr.767/28.09.2012 și nr.768/28.09.2012) privind candidații pentru funcția de administrator și în consecință nu au pus la 
dispoziția acționarilor lista completă cu informații despre persoanele propuse în calitate de administrator; 

- nu s-a luat în considerare votul acționarului majoritar pentru problemele organizatorice ale AGOA din data de 15.10.2012; 
- informațiile menționate în raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 15.10.2012 în ceea ce privește pct.3 și 4 duc  

în eroare investitorii deoarece nu este stabilit pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care  
s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil 
exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri, 
nerespectându-se astfel prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 coroborat cu art.120 din  
Legea nr.31/1990. 

Pentru faptele menționate anterior este responsabil dl Guliu Iancu în calitate de Administrator al S.C. SCUT S.A. 
Constanța. 

Se constată încălcarea prevederilor art.210, art.224 alin.(2) și (3) lit. a) și art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113 A alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 
coroborat cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, ale art.3 din Regulamentul 6/2009 coroborat cu art.117 alin.(6) din  
Legea nr.31/1990, ale art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 coroborat cu art.117^1 din Legea nr.31/1990 și ale art.19 alin.(1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2006 coroborat cu art.120 din Legea nr.31/1990. 

În baza prevederilor art.art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3 și art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) 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 din cadrul ședinței din data de 18.12.2012,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 20.000 de lei dl Guliu Iancu în calitate de Administrator al S.C. SCUT S.A. Constanța. 
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. 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 dlui Guliu Iancu și S.C. SCUT S.A. Constanța. 
Art. 6. 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.C. SCUT S.A. Constanța. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și se va transmite la 
operatorul de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
ORDONANȚA NR. 404 / 18.12.2012 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. SCUT S.A. Constanța (CUI:1876336) admis la tranzacționare pe B.V.B. 

secțiunea RASDAQ, 
având în vedere rezultatele și concluziile analizei privind respectarea dispozițiilor legale aferente pieței de capital aplicabile 

S.C. SCUT S.A. Constanta, din care se rețin următoarele: 
- nu s-a întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață un raport curent privind noua ordine de zi a AGOA din  

data de 09.02.2012, revizuită, ca urmare a cererii de completare a ordinii de zi formulată de către acționarul Frățilă Constantin, 
precum și cu mențiunea privind noul loc de desfășurare al adunării generale; 

- raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 09.02.2012 a fost transmis la operatorul de piață și la C.N.V.M.  
în data de 24.02.2012; 

- nu s-au întocmit și transmis în termenul legal la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoarte curente aferente litigiilor în care este 
implicată societatea, respectiv dosarelor nr.2125/118/2012 (Hotărârea nr.1097/21.03.2012 a instanței de judecată prin care s-a 
dispus suspendarea provizorie a executării Hotărârilor AGOA din data de 09.02.2012 până la soluționarea definitivă a dosarului 
nr.2126/118/2012), nr.2175/117/2012, nr.2239/118/2012, nr.2240/118/2012, nr.2241/118/2012, nr.2242/118/2012 și 
nr.2244/118/2012; 

- nu a fost completată ordinea de zi a AGOA S.C. SCUT S.A. din data de 15.10.2012 la solicitarea S.C. COMCM S.A. exprimată 
prin adresa înregistrată la S.C. SCUT S.A. cu nr.1230/21.09.2012; 

- nu au luat în considerare propunerile acționarului S.C. COMCM S.A. (solicitare înregistrată la S.C. SCUT S.A. cu 



nr.767/28.09.2012 și nr.768/28.09.2012) privind candidații pentru funcția de administrator și în consecință nu au pus la dispoziția 
acționarilor lista completă cu informații despre persoanele propuse în calitate de administrator; 

- nu s-a luat în considerare votul acționarului majoritar pentru problemele organizatorice ale AGOA din data de 15.10.2012; 
- informațiile menționate în raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 15.10.2012 în ceea ce privește pct.3 și 4 duc  

în eroare investitorii deoarece nu este stabilit pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care  
s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil 
exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri, 
nerespectându-se astfel prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 coroborat cu art.120 din  
Legea nr.31/1990. 

Pentru faptele menționate anterior este responsabil dl Guliu Mitică în calitate de Administrator al S.C. SCUT S.A. 
Constanța. 

Se constată încălcarea prevederilor art.210, art.224 alin.(2) și (3) lit. a) și art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113 A alin.(1) lit. b), c), și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 
coroborat cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, ale art.3 din Regulamentul 6/2009 coroborat cu art.117 alin.(6) din  
Legea nr.31/1990, ale art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 coroborat cu art.117^1 din Legea nr.31/1990 și ale art.19 alin.(1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2006 coroborat cu art.120 din Legea nr.31/1990. 

În baza prevederilor art.art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3 și art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) 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 din cadrul ședinței din data de 18.12.2012,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 20.000 de lei dl Guliu Mitică în calitate de membru al Consiliului de Administrație al 
S.C. SCUT S.A. Constanța. 
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. 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 dlui Guliu Mitică și S.C. SCUT S.A. Constanța. 
Art. 6. 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.C. SCUT S.A. Constanța. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și se va transmite la 
operatorul de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
ORDONANȚA NR. 405 / 18.12.2012 

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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 rezultatele și concluziile analizei cu privire la respectarea legislației pieței de capital aplicabilă emitentului 

S.C. COMCM S.A. Constanța din care se reține faptul că nu a fost întocmit și transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață  
în termenul legal un raport curent prin care investitorii să fie informați corespunzător cu privire la litigiul aferent dosarului 
nr.11854/118/2012, 

se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu art.113A alin.(1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Pentru fapta menționată anterior este responsabil dl Dan Simionescu în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța. 

În baza prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3. și art.273 alin.(1) lit. b), pct.(i) 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 din cadrul ședinței din data de 18.12.2012,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 20.000 de lei dl Simionescu Dan în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. COMCM S.A. Constanța. 
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. 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 dlui Simionescu Dan și S.C. COMCM S.A. Constanța. 
Art. 6. 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.C. COMCM S.A. Constanța. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite la 
operatorul de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
ORDONANȚA NR. 409 / 20.12.2012 

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 ORC 
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 26.12.2012. 
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. 410 / 21.12.2012 

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 31.12.2012. 
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. 1154 / 17.12.2012 

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, Decizia nr.534/20.06.2012 și Decizia nr.823/27.09.2012, 

având în vedere Sentința nr.791/01.10.2012, publicată în BPI nr.16861/22.11.2012, prin care s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de faliment împotriva S.C. LIBRIS S.A. Galați și a fost desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. LIBRIS S.A. Galați (CUI:1636163) începând cu 
data de 18.12.2012. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 

DECIZIA NR. 1155 / 17.12.2012 
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, Decizia nr.534/20.06.2012 și Decizia nr.823/27.09.2012, 
având în vedere Sentința nr.791/01.10.2012, publicată în BPI nr.16861/22.11.2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii simplificate de faliment împotriva S.C. LIBRIS S.A. Galați și a fost desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr.1154/17.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. LIBRIS S.A. Galați, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. LIBRIS S.A. Galați, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. LIBRIS S.A. Galați (CUI:1636163) începând cu data de 18.12.2012. 
DIRECTOR GENERAL, 

Ciprian COPARIU 
 

DECIZIA NR. 1158 / 18.12.2012 
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4), art.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 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art.74 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 18.12.2012,  

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

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CHIMPEX S.A. Constanța (CUI:1910160), 
începând cu data de 18.12.2012, ora 13:00. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 

DECIZIA NR. 1159 / 18.12.2012 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2005, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.17/21.08.2012, 
ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. din  

data de 30.04.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr.2003/29.05.2012 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Brașov prin CIM nr.506227/10.05.2012 și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. din data de 04.10.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr.4181/26.10.2012 și 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov prin CIM nr.516108/09.10.2012, 

ca urmare a adreselor SSIF ACTINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31022/15.11.2012 și nr.33436/14.12.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 18.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind emisiunea de obligațiuni adresate exclusiv acționarilor S.C. ORGANE DE 
ASAMBLARE S.A. Brașov, având următoarele caracteristici: 



- obiectul emisiunii: 2.200.000 de obligațiuni; 
- valoare nominală: 2,5 lei/obligațiune; 
- prețul de vânzare: 2,5 lei/obligațiune; 
- maturitatea obligațiunilor: 48 de luni; 
- dobânda: ROBOR3M + 2%; 
- perioada de derulare: 20.12.2012-24.01.2013; 
- intermediar: SSIF ACTINVEST S.A. Brașov. 

Art. 2. Alocarea obligațiunilor, modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii sunt cele prevăzute în 
cadrul prospectului simplificat. 
Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1160 / 18.12.2012 

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

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 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 adreselor SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.33120/11.12.2012 și 

nr.32339/29.11.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 18.12.2012, 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. INSCUT BUCUREȘTI S.A. inițiată de către 
SVENON INVESTMENTS LIMITED, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 99.459 de acțiuni, reprezentând 3,368% din capitalul social; 
- valoare nominală: 7 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 9 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 07.01.2013-25.01.2013; 
- intermediarul ofertei: SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. INSCUT BUCUREȘTI S.A. 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.2/2012 pentru modificarea Regulamentului nr.7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 
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, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1161 / 18.12.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în respectul obiectivelor fundamentale care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, 
ca urmare a adreselor SSIF IEBA TRUST S.A. București, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31096/15.11.2012, 

nr.32348/29.11.2012 și nr.33005/10.12.2012, 
ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.09.2010, publicată în  

Monitorul Oficial al României nr.3871/08.10.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/07.12.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 18.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat aferent ofertei de acțiuni a S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. București 
(fosta S.C. SCAPIS S.A.) adresată la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, având 
următoarele caracteristici: 



- obiect: 22.500.000 de acțiuni; 
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune; 
- preț de vânzare: 0,35 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 03.01.2013-06.03.2013; 
- intermediarul ofertei: SSIF IEBA TRUST S.A. București; 
- locul de subscriere: la sediul intermediarului. 

Art. 2. Subscrierea și alocarea în cadrul ofertei se vor realiza conform prevederilor prospectului simplificat. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei în conformitate cu prevederile prospectului simplificat și ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului și emitentului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la C.N.V.M. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei 
în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2012 pentru modificarea Regulamentului nr.7/2006R privind veniturile 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 
Art. 5. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1162 / 18.12.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. MIXT S.A. Uricani a documentelor referitoare la hotărârea AGEA din  

data de 08.06.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4196/29.10.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.516012/13.06.2012, 

având în vedere Atestatul nr.172/18.12.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.516012/13.06.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.12.2012, 

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MIXT S.A. Uricani (CUI:2152730) începând cu  
data de 20.12.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1163 / 18.12.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. MIXT S.A. Uricani a documentelor referitoare la hotărârea AGEA din  

data de 08.06.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.4196/29.10.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.516012/13.06.2012, 

având în vedere Atestatul nr.172/18.12.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.516012/13.06.2012, 
având în vedere Decizia nr.1162/18.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. MIXT S.A. Uricani, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.12.2012, 

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

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MIXT S.A. Uricani (CUI:2152730) începând cu data de 20.12.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1164 / 18.12.2012 

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.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. prin adresa 



înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32555/04.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Groza Mărioara prin  
Decizia C.N.V.M. nr.2396/11.09.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social 
situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30B. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/350195 reprezentând înregistrarea doamnei Groza Mărioara în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 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. 1166 / 19.12.2012 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4), art.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 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art.74 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.12.2012,  

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

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC Scornicești S.A.  
(CUI:8349198), începând cu data de 19.12.2012, ora 13,00. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1167 / 19.12.2012 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2005, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.17/21.08.2012, 
ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TUȘNAD S.A. Băile Tușnad din  

data de 11.06.2012 și 15.10.2012, publicate în Monitorul Oficial al României nr.2562/11.07.2012 și nr.4403/08.11.2012 înregistrate 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita prin CIM nr.504433/22.06.2012 și nr.507093/19.10.2012, 

ca urmare a adresei SSIF ACTINVEST S.A. Brașov înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33132/11.12.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 19.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind emisiunea de obligațiuni adresate exclusiv acționarilor S.C. TUȘNAD S.A. Băile Tușnad, 
având următoarele caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 3.200.000 de obligațiuni; 
- valoare nominală: 2,5 lei/obligațiune; 
- prețul de vânzare: 2,5 lei/obligațiune; 
- maturitatea obligațiunilor: 60 luni; 
- dobânda: ROBOR3M + 2%; 
- perioada de derulare: 21.12.2012-18.02.2013; 
- intermediar: SSIF ACTINVEST S.A. Brașov. 

Art. 2. Alocarea obligațiunilor, modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii sunt cele prevăzute în 
cadrul prospectului simplificat. 
Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 



DECIZIA NR. 1168 / 19.12.2012 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. ICOA S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din  

data de 30.03.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.1747/09.05.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.575290/06.04.2012, 

având în vedere Decizia civilă nr.2128/28.11.2012, irevocabilă, a Curții de Apel București transmisă la C.N.V.M. și 
înregistrată cu nr.33234/12.12.2012, prin care a fost respins recursul declarat de recurentul reclamant Stroe Mihalcea Ionuț 
împotriva sentinței civile nr.9893/06.07.2012, pronunțată de Tribunalul București, prin care a fost respinsă cererea reclamantului de 
anulare a Raportului de evaluare și a Hotărârii AGEA din data de 30.03.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de 
S.C. ICOA S.A. București, 

având în vedere Atestatul nr.132/16.10.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.575290/06.04.2012, prin care a fost 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din  
data de 30.03.2012 a S.C. ICOA S.A. București, 

având în vedere Decizia nr.937/16.10.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ICOA S.A. București, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.12.2012,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ICOA S.A. București (CUI:333960) începând cu data de 21.12.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DECIZIA NR. 1170 / 19.12.2012 

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale  

Dispunerii de măsuri nr.2/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.32207/28.11.2012, completată prin adresa nr.33725/18.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei TRUȘCĂ IONELA ALINA  
prin Decizia C.N.V.M. nr.401/27.04.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. 
cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/360521 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern a doamnei TRUȘCĂ IONELA ALINA. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1171 / 19.12.2012 

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), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.32206/28.11.2012, completată prin adresa nr.33725/18.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul NĂSUI CLAUDIU IULIUS GAVRIL având Atestatul profesional nr.117/29.11.2012, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. 



cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului NĂSUI CLAUDIU IULIUS GAVRIL în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400537 în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL 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  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1172 / 19.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 

prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea 

mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de 
constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1585/07.12.2010, Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011, Decizia C.N.V.M. 
nr.374/19.04.2011, Decizia C.N.V.M. nr.546/09.06.2011, Decizia C.N.V.M. nr.1180/15.11.2011, Decizia C.N.V.M. nr.49/18.01.2012 
și Decizia C.N.V.M. nr.314/29.03.2012, 

având în vedere conținutul opiniilor/rapoartelor de audit transmise de către intermediari, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.12.2012,  

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

Art. 1. Termenul prevăzut la art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.314/29.03.2012 se prelungește până la data de 31.12.2013, în vederea 
remedierii de către intermediari a aspectelor semnalate de către auditorii IT. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 

DECIZIA NR. 1174 / 20.12.2012 
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, 
ținând cont de prevederile din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
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,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea formulată de PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31746/22.11.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., 
următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
Tulus Roxana Mihaela 109/20.11.2012 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a doamnei TULUS Roxana Mihaela, în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, după cum urmează: 
 

Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Tulus Roxana Mihaela PFR02ASIF/402556 

 

Art. 3. PIRAEUS BANK ROMÂNIA 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 PIRAEUS BANK ROMÂNIA și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1175 / 20.12.2012 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare EUROBANK SECURITIES S.A., 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31450/20.11.2012, nr.31977/26.11.2012, nr.31978/26.11.2012, completată prin adresele 
nr.32068/27.11.2012 și nr.33516/17.12.2012, respectiv nr.32160/28.11.2012, 

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

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de 
investiții financiare EUROBANK SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr.4-8  
(Clădirea „America House”), etaj 4, birouri 4-8 și 10-13, sector 1, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Petrovici Iulia 109/21.01.2008 
2. Vintilă Anișoara 670/07.05.2007 
3. Floroiu Laurențiu Ștefan 2380/08.08.2005 
4. Comsa Giorgiana 1517/23.10.2009 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Petrovici Iulia PFR02ASIF/401809 
2. Vintilă Anișoara PFR02ASIF/401366 
3. Floroiu Laurențiu Ștefan PFR02ASIF/400013 
4. Comsa Giorgiana PFR02ASIF/292257 

 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
EUROBANK SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1176 / 20.12.2012 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
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 BANCPOST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32354/29.11.2012, completată prin 

adresa nr.33675/18.12.2012, 
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 BANCPOST S.A. cu sediul social situat 
în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Comșa Giorgiana 496/09.07.2008 
2. Covalencu Mihaela 2321/17.01.2006 
3. Petrovici Iulia 2712/28.02.2006 
4. Vintilă Anișoara 1686/05.08.2005 
5. Floroiu Laurențiu Ștefan 2318/17.01.2006 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a doamnelor Comșa Giorgiana, Covalencu Mihaela, Petrovici Iulia și  
Vintilă Anișoara, respectiv a domnului Floroiu Laurențiu Ștefan, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare,  
după cum urmează: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Comșa Giorgiana PFR02ASIF/292551 
2. Covalencu Mihaela PFR02ASIF/402552 
3. Petrovici Iulia PFR02ASIF/402553 
4. Vintilă Anișoara PFR02ASIF/402554 
5. Floroiu Laurențiu Ștefan PFR02ASIF/402555 



 

Art. 3. BANCPOST 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 BANCPOST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1177 / 20.12.2012 

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 Dispunerilor de măsuri nr.2 și 21/2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.32609/05.12.2012, 
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 Garbovan Radu Emanuel, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.880/15.09.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu 
sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector.1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402471 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Garbovan Radu Emanuel. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1178 / 20.12.2012 

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 Dispunerilor de măsuri nr.2 și 21/2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.32087/27.11.2012, completată prin adresele nr.32610/05.12.2012 și 33303/13.12.2012, 
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 Matei Maria Cristina, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.398/27.04.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. cu sediul social situat în 
București, str. Mircea Vulcănescu nr.79, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402518 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Matei Maria Cristina. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
INTERVAM S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1179 / 20.12.2012 

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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.31804/23.11.2012, completată prin adresele nr.33676/18.12.2012 și nr.33679/18.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat/agent pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății 
de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. cu sediul social situat în București, str. Mircea Vulcănescu nr.115, sector 1, 
următoarelor persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Solomanu Dumitru 271/23.02.2009 
2. Muntianu Ștefan 1696/30.03.2004 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Solomanu Dumitru PFR02ADEL/400651 
2. Muntianu Ștefan PFR02ASIF/400258 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1180 / 20.12.2012 
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) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.32686/05.12.2012, 
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 Mosoiu Laura, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.2175/13.11.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în 
București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10 și etajul 5 - biroul nr.1, sector 2. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/192127 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Mosoiu Laura. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
TRADEVILLE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1181 / 20.12.2012 
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.820/27.09.2012, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) și art.9 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 formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31323/19.11.2012, completată prin adresa nr.33398/14.12.2012, 
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 INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr.69, jud. Cluj. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. 
copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționate 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 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1182 / 20.12.2012 
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.820/27.09.2012, 
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. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., 



înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31323/19.11.2012, completată prin adresa nr.33398/14.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER 
CAPITAL INVEST S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, et.IV, jud. Cluj. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1183 / 20.12.2012 
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.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, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.32691/05.12.2012, completată prin adresa nr.33398/14.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea dlui Sagău Petru-Adrian în calitate de 
membru al Consiliului de Administrație în locul dlui Boloș Doru, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data de 27.11.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. 
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, 
precizată 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 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 1184 / 20.12.2012 
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.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. prin adresele 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31732/22.11.2012 și nr.31733/22.11.2012, completate prin adresa nr.33855/19.12.2012, 
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 EQUITY INVEST S.A.  
ca urmare a schimbării sediului social din București, str. Frumoasă nr.52, ap.1, sector 1, în București, str. Gheorghe Manu nr.5, 
et.6, sector 1, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.2 din data de 07.11.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni și a certificatului de înregistrare, 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 schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcționare a acestuia notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare  
EQUITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 1193 / 21.12.2012 

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) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerilor de măsuri nr.2/25.01.2012 și nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererile formulate de Banca Comercială Română S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32493/04.12.2012, 

nr.32483/04.12.2012, nr.32484/04.12.2012, nr.32492/04.12.2012, nr.32488/04.12.2012, nr.32487/04.12.2012, nr.32486/04.12.2012, 
nr.32485/04.12.2012, nr.32491/04.12.2012, nr.32490/04.12.2012, nr.32489/04.12.2012, nr.33586/17.12.2012, nr.33580/17.12.2012, 
nr.33588/17.12.2012, nr.33579/17.12.2012, nr.33589/17.12.2012, nr.33584/17.12.2012, nr.33585/17.12.2012, nr.33587/17.12.2012, 
nr.33581/17.12.2012, nr.33582/17.12.2012 și nr.33583/17.12.2012, 

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

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de către C.N.V.M. în numele  
Băncii Comerciale Române S.A., pentru următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare C.N.V.M. 
1. Giogu Ileana 874/29.04.2008, poziția nr.18 
2. Angelescu Gherghina 874/29.04.2008, poziția nr.1 
3. Isache Mihaiela Mirela 1287/19.06.2008, poziția nr.17 
4. Dragoi Ioana 874/29.04.2008, poziția nr.13 
5. Nechita Cerasella 874/29.04.2008, poziția nr.30 
6. Nistorean Florentina 874/29.04.2008, poziția nr.34 
7. Niță Floare 874/29.04.2008, poziția nr.35 
8. Tornghibel Oana Andra 1287/19.06.2008, poziția nr.12 
9. Constantinescu Ecaterina 874/29.04.2008, poziția nr.8 
10. Grigorescu Maria Simona 874/29.04.2008, poziția nr.19 
11. Petrișor Lidia 874/29.04.2008, poziția nr.39 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat pentru 
următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Giogu Ileana PFR02ADEL/400469 
2. Angelescu Gherghina PFR02ADEL/400451 
3. Isache Mihaiela Mirela PFR02ADEL/220548 
4. Dragoi Ioana PFR02ADEL/400464 
5. Nechita Cerasella PFR02ADEL/330481 
6. Nistorean Florentina PFR02ADEL/060485 
7. Niță Floare PFR02ADEL/350486 
8. Tornghibel Oana Andra PFR02ADEL/040543 
9. Constantinescu Ecaterina PFR02ADEL/400458 
10. Grigorescu Maria Simona PFR02ADEL/400470 
11. Petrișor Lidia PFR02ADEL/160490 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Banca Comercială Română S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR.1194 / 21.12.2012 

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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.173 alin.(1), art.173 alin.(3), art.174 alin.(1) și (4) și art.177 din OUG nr.32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare, 
în conformitate cu dispozițiile art.4, art.5 și art.6 din Dispunerea de măsuri nr.11/2011, 
în conformitate cu prevederile art.175 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, 
conform prevederilor art.1 și art.2 pct.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.10/2010, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.19/2012, ale art.2 și art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.106/24.06.2010, 
ținând cont de cererea Alpha Asset Management Mutual Funds Management Company S.A., transmisă la C.N.V.M. prin 



adresele înregistrate cu nr.21825/03.08.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24647/04.09.2012, 
nr.28389/17.10.2012 și nr.31848/23.11.2012, 

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

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M., secțiunea Fonduri deschise de investiții din state membre, înregistrările cu 
nr.CSC06FDIMGRC0019 și nr.CSC06FDIMGRC0016, reprezentând înscrierea în Registrul C.N.V.M. a organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare Alpha Romania Foreign Balanced Fund și Alpha Athens Index Domestic Equities Fund, înregistrate și 
supravegheate de către Comisia Pieței de Capital din Grecia și administrate de către Alpha Asset Management Mutual Funds 
Management Company S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată către Alpha Asset Management Mutual Funds Management Company S.A. și va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1195 / 21.12.2012 

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) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerilor de măsuri nr.2/25.01.2012 și nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererea formulată de RBS BANK ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32690/05.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare, acordată de către C.N.V.M. în numele  
RBS BANK ROMÂNIA S.A., pentru următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Decizie de autorizare C.N.V.M. 
Bacioiu Sebastian Vasile 723/06.05.2009 poziția nr.2 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare pentru următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Bacioiu Sebastian Vasile PFR02ASIF/292206 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către RBS BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1196 / 21.12.2012 

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, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.33671/18.12.2012, respectiv 33828/19.12.2012, 
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 Pop Ruxandra Mariana acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.462/31.03.2010 în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/052311, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Pop Ruxandra Mariana. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1197 / 21.12.2012 

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), art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere solicitarea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33670/18.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a domnului SURDAȘ PETRU, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.2088/30.10.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul 
social situat în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/050298, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
reprezentant al Compartimentului de control intern a domnului SURDAȘ PETRU. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1198 / 21.12.2012 

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, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.32472/04.12.2012 completată prin adresa nr.32675/05.12.2012, respectiv nr.32715/05.12.2012 completată prin 
adresa nr.32902/07.12.2012, 

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

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de 
investiții financiare UNICAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Popescu Laura Andreea 1154/02.06.2008 
2. Vîlceanu Victor 1837/07.04.2004 poz. 6 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Popescu Laura Andreea PFR02ASIF/402027 
2. Vîlceanu Victor PFR02ASIF/180539 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
UNICAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1199 / 21.12.2012 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
având în vedere prevederile art.14 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 

societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și art.36 alin.(2) 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 și 
Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, 

având în vedere solicitarea societății STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la C.N.V.M.  
cu nr.32680/05.12.2012, 

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

Art. 1. Se retrage autorizația acordată doamnei VESCAN MARIA-AURORA în calitate de reprezentant al Compartimentului de 



control intern al societății STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.364/13.04.2012. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/120518 care atestă înscrierea doamnei VESCAN MARIA-AURORA în  
Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. De la data retragerii autorizației acordate doamnei VESCAN MARIA-AURORA și până la data autorizării unui nou 
reprezentant al Compartimentului de control intern, dar nu mai târziu de 3 luni de la data prezentei, atribuțiile reprezentantului 
Compartimentului de control intern al societății STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. vor fi preluate de  
domnul Pascu Nicolae, în calitate de conducător al societății de administrare a investițiilor. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. 
și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1200 / 21.12.2012 

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) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererea formulată de S.S.I.F. SIGI S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31951/26.11.2012, completată prin 

adresele nr.31959/26.11.2012 și nr.33880/20.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare, acordată de către C.N.V.M. în numele S.S.I.F. SIGI S.A., 
pentru următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Decizie de autorizare 
Grămescu Adrian 1175/15.09.2010 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare pentru următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Grămescu Adrian PFR02ASIF/402377 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării S.S.I.F. SIGI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 
DIRECTOR GENERAL, 

Radu TOIA 
 

DECIZIA NR. 1201 / 21.12.2012 
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 Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012 și cele ale Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. 

nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.32498/04.12.2012, 
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 MANDIȘ SERGIU, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.527/18.03.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Muzeul Zambaccian nr.22B, et.1, ap.5, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/401918 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului MANDIȘ SERGIU. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
FAIRWIND SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1202 / 21.12.2012 

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, 
ținând cont de prevederile din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
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.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea formulată de S.S.I.F. SIGI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32951/10.12.2012, completată prin 

adresa nr.33880/20.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele S.S.I.F. SIGI S.A., următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Nr. Atestat Profesional 
Mandiș Sergiu 1787/04.11.2005 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a domnului MANDIȘ Sergiu, în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, după cum urmează: 
 

Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Mandiș Sergiu PFR02ASIF/402557 

 

Art. 3. S.S.I.F. SIGI 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 S.S.I.F. SIGI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1203 / 21.12.2012 

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 Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012 și cele ale Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. 

nr.21/2012, 
având în vedere cererile societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A. înregistratE la C.N.V.M.  

cu nr.32496/04.12.2012 și nr.32497/04.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat a domnului ILIE MARIUS VALENTIN și a domnului ANDREI ROBERTO MARIAN, 
acordate de C.N.V.M. prin Decizia nr.2145/04.05.2004, respectiv Decizia nr.3613/27.09.2004, în numele societății de servicii de 
investiții financiare G.M. INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C 
și 3, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/400078 și nr.PFR02ADEL/290082 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în 
calitate de agent delegat a domnului ILIE MARIUS VALENTIN și a domnului ANDREI ROBERTO MARIAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
G.M. INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1204 / 21.12.2012 

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 temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
ținând cont de faptul că Decizia C.N.V.M. nr.1292/07.10.2012 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 în modul de organizare 
și funcționare a S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. ca urmare a înființării sediilor secundare din Zalău, bd. Mihai Viteazu nr.66, bl. A23, 
ap.2, jud. Sălaj (agenție), Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr.1, ap.12, jud. Satu Mare (agenție) și Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr.3, 
jud. Satu Mare (sucursală), 

având în vedere Certificatele de Înregistrare Mențiuni eliberate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Arad în data de 19.01.2011, respectiv 11.02.2011, 

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

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. Arad 



ca urmare a înființării următoarelor sedii secundare: 
- agenție - Zalău, bd. Mihai Viteazu nr.66, bl.A23, ap.2, jud. Sălaj; 
- agenție - Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr.1, ap.12, jud. Satu Mare; 
- sucursală - Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr.3, jud. Satu Mare. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare  
IFB FINWEST S.A. Arad, și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1205 / 21.12.2012 

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, modificată și 
aprobată 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), art.5, art.7 alin.(1) lit. c) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. b) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. de autorizare a modificării autorizației 

de funcționare ca urmare a extinderii obiectului de activitate, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30831/13.11.2012, completată prin 
adresele nr.31732/22.11.2012, nr.32265/29.11.2012 și nr.34009/20.12.2012, 

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 EQUITY INVEST S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr.5, et.6, sector 1, ca urmare a extinderii obiectului de activitate, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.2 din 26.10.2012. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. va putea desfășura următoarele servicii și activități de 
investiții, precum și servicii conexe: 
(1) Servicii și activități de investiții: 

a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
b) executarea ordinelor în numele clienților; 
c) tranzacționarea pe cont propriu; 
d) administrarea portofoliilor; 
e) consultanța pentru investiții; 
f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; 
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; 
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare; 

(1¹) Servicii conexe: 
a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu 

acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; 
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe 

instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau 
împrumutul este implicată în tranzacție; 

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și 
consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; 

d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate; 
e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente 

financiare; 
f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; 
g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin.(1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de 

activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art.2 alin.(1) pct.11 lit. e), f), g) și j) din Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și 
activitățile de investiții și serviciile conexe. 

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art.5 alin.(1¹) lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului B.N.R. nr.4/2005 privind regimul valutar, 
republicat, modificat și completat prin Regulamentul B.N.R. nr.6/2012 și a normelor elaborate în aplicarea acestuia. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului 
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a extinderii obiectului de activitate, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare  
EQUITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 1206 / 21.12.2012 

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.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, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
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 TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

prin adresa nr.32189/28.11.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Matei Maria Cristina având Atestatul profesional nr.170/27.03.2007, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social 
situat în București, str. dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1. 
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 înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Matei Maria Cristina PFR02ASIF/402558 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL 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 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1207 / 21.12.2012 

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 Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.33205/12.12.2012, completată prin adresele nr.33514/17.12.2012 și nr.34038/21.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat în numele societății de servicii de investiții financiare 
ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Ilie Marius Valentin 330/10.05.2006 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Ilie Marius Valentin PFR02ADEL/400928 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1208 / 21.12.2012 

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, 
ținând cont de prevederile din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea formulată de SSIF IEBA TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25376/12.09.2012, 

completată prin adresele nr.28592/19.10.2012, și nr.34016/21.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agent delegat, în numele SSIF IEBA TRUST S.A., următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
Frunteș Petru 88/29.08.2012 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a domnului FRUNTEȘ Petru, în calitate de agent delegat, după cum urmează: 
 

Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Frunteș Petru PFR02ADEL/400927 

 

Art. 3. SSIF IEBA TRUST 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 SSIF IEBA TRUST S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

ATESTAT NR. 172 / 18.12.2012 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 

Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. MIXT S.A. Uricani a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din  

data de 08.06.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.4196/29.10.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.516012/13.06.2012, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.12.2012, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.516012/13.06.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.06.2012 a S.C. MIXT S.A. Uricani (CUI:2152730) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4196/29.10.2012. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 

ATESTAT NR. 173 / 19.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.2 din Dispunerea de măsuri nr.16/2009, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.16 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea formulată de KPMG Advisory S.R.L. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25757/18.09.2012 

completată prin adresele nr.28466/17.10.2012, nr.30086/06.11.2012, nr.32163/28.11.2012 și nr.32557/04.12.2012, privind înscrierea 
societății în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de evaluator, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 19.12.2012, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Experți 
independenți persoane juridice (EVPJ), cu nr.PJR16EVPJ/400020, societatea KPMG Advisory S.R.L. cu sediul social în București, 
Victoria Business Park, DN1, Șoseaua București-Ploiești nr.69-71, sector 1, în calitate de evaluator. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către KPMG Advisory S.R.L. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 



 

ATESTAT NR. 174 / 21.12.2012 
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, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012, 
în temeiul art.173 alin.(1), art.173 alin.(3), art.174 alin.(1) și (4) și art.177 din OUG nr.32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare, 
în conformitate cu dispozițiile art.4, art.5 și art.6 din Dispunerea de măsuri nr.11/2011, 
în conformitate cu prevederile art.175 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, 
conform prevederilor art.1 și art.2 pct.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.10/2010, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.19/2012, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.106/24.06.2010, 
ținând cont de cererea Alpha Asset Management Mutual Funds Management Company S.A., transmisă la C.N.V.M. prin 

adresa înregistrată  cu nr.21825/03.08.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24647/04.09.2012, 
nr.28389/17.10.2012 și nr.31848/23.11.2012, 

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

Art. 1. Se atestă faptul că următoarele organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, înregistrate și supravegheate de către 
Comisia Pieței de Capital din Grecia și administrate de către Alpha Asset Management Mutual Funds Management Company S.A., 
sunt înscrise în Registrul C.N.V.M. secțiunea Fonduri deschise de investiții din state membre armonizate cu directivele europene: 

1. Alpha Aggressive Strategy Domestic Equities Fund; 
2. Alpha Select South-East Europe Foreign Equities Fund; 
3. Alpha European Government Foreign Bonds Fund; 
4. Alpha Cosmos Stars Europe Foreign Equities Fund of Fund; 
5. Alpha Cosmos Stars USA Foreign Equities Fund of Fund; 
6. Alpha Cosmos Stars Silk Route Asia Foreign Equities Fund of Fund; 
7. Alpha Global Allocation Balanced Fund. 

Art. 2. Atestatul C.N.V.M. nr.106/24.06.2010 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act. 
Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către Alpha Asset Management Mutual Funds Management Company S.A. 
și se va publica în Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

ATESTAT NR. 175 / 21.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții  
ICAP ENERGY LIMITED autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA) și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Autoritatea competentă 
care a autorizat FISM 

Denumire 
FISM 

Nr. de înscriere în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea 

nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

ICAP Energy 
Limited 

PJM01FISMGBR0139 
2 Broadgate, 
London, EC2M 7UR 

art.5 alin.(1) lit. a), b), e), h) și  
alin.(11) lit. e), g) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

ATESTAT NR. 176 / 21.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 



în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. f) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg, 

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

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. autorizată de către 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei 
circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din 
țara de origine după cum urmează: 
 

Autoritatea competentă care a 
autorizat ICSM 

Denumirea 
instituției de 
credit (ICSM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr.297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) Luxemburg 

Lombard Odier 
(Europe) S.A. 

PJM01INCMLUX0164 
5, Allee Scheffer  
L-2520 Luxemburg 

art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și  
alin.(11) lit. a), b), d), g) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 177 / 21.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Authority for the Financial Markets (AFM) Olanda, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții THE ALLIANCE PARTNERSHIP NETHERLANDS B.V. 
autorizată de către Authority for the Financial Markets (AFM) Olanda, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei 
circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din 
țara de origine, după cum urmează: 
 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea 

nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare 
The Alliance Partnership 
Netherlands B.V. 

PJM01FISMNLD1566 
Korte Prinsengracht 18E, 1013 GS 
Amsterdam, Olanda 

art.5 alin.(1) lit. a), e) 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 178 / 21.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Market Authority (FMA) Austria, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții UNIQA CAPITAL MARKETS GMBH autorizată de către 
Financial Market Authority (FMA) Austria, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează: 
 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea 

nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare 
Uniqa Capital Markets 
GMBH 

PJM01FISMAUT1567 
Untere Donaustraße 21, 1029 
Wien, Austria 

art.5 alin.(1) lit. a), d), e) 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



ATESTAT NR. 179 / 21.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Cyprus Securities and 
Exchange Commission (CSEC), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, 
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.179/21.12.2012 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiții 

(FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr.297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

1. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC) 

Depaho LTD PJM01FISMCYP1568 
2, Sofouli Street, Chanteclair 
Building, 6th Floor, Office 602, 
1096 Nicosia, Cipru 

art.5 alin.(1) lit. a), b), d) și  
alin.(11) lit. a), d) 

2. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC) 

DUB 
Investments LTD 

PJM01FISMCYP1569 
74, Arch. Macariou III Avenue, 
Amarandon Building, 3rd Floor, 
Office 301, 4003 Limassol, Cipru 

art.5 alin.(1) lit. a), d), e) 

 

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

ATESTAT NR. 180 / 21.12.2012 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) 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.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr.297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către  
Financial Services Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, 
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.180/21.12.2012 

 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr.297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Frog Capital LTD PJM01FISMGBR1570 
The Mews, 1a Birkenhead Street, 
WC1H8BA, UK 

art.5 alin.(1) lit. a), e) și  
alin.(11) lit. e) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Oakley Capital 
Management Limited X 

PJM01FISMGBR1571 
3 Cadogan Gate, London  
SW1X, 0AS 

art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Apollo Management 
International LLP 

PJM01FISMGBR1572 
25 St. George Street, London, 
W1S 1FS 

art.5 alin.(1) lit. a), b), e), g) și  
alin.(11) lit. c), d), e), g) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Valiance Advisors LLP PJM01FISMGBR1573 
13 Hanover Square, London, 
W1S 1HN 

art.5 alin.(1) lit. a), e) și  
alin.(11) lit. e) 



Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr.297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

IO Capital Limited PJM01FISMGBR1574 
69 Lombard Street, London, 
EC3V 9LJ 

art.5 alin.(1) lit. a), b) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Loppex Limited PJM01FISMGBR1575 
4 First Avenue, Hayes, Middlesex, 
UB3 2EQ 

art.5 alin.(1) lit. a) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

JB Drax Honore (UK) 
Limited 

PJM01FISMGBR1576 
21 Great Winchester Street, 
London, EC2N 2JA 

art.5 alin.(1) lit. a), b), e) și  
alin.(11) lit. d), e), g) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Drury Capital Limited PJM01FISMGBR1577 
55 Ashworth Mansions, Grantully 
Road, London, W9 1LW 

art.5 alin.(1) lit. a), e) și  
alin.(11) lit. e) 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Sorbus Partners LLP PJM01FISMGBR1578 
Duttons Brook House, Fradswell, 
Stafford, Staffordshire, ST180EY 

art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și  
alin.(11) lit. e) 

 

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

AVIZ NR. 48 / 18.12.2012 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) 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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art.74 alin.(13) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin  
Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea 
implementării unor prevederi ale directivelor europene, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a adreselor Popovici Nițu & Asociații, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32312/29.11.2012 și nr.32900/07.12.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 18.12.2012,  

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

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii 
acționarilor S.C. CHIMPEX S.A. Constanța. 
Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 11,2 lei/acțiune. 
Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
AVIZ NR. 49 / 19.12.2012 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) 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 conformitate cu prevederile art.206 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art.74 alin.(13) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul  
C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării 
unor prevederi ale directivelor europene, 

având în vedere documentele depuse de SSIF BROKER S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32901/07.12.2012, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 19.12.2012,  

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

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care S.C. COMPANIA TELI S.R.L. Pitești își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii 
acționarilor S.C. AGROMEC Scornicești S.A. (CUI:8349198). 
Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 0,2 lei/acțiune. 
Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe MARCU 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 23 / 20.12.2012  

privind evaluarea activelor OPC autorizate/avizate de C.N.V.M. 
 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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, 
având în vedere necesitatea armonizării metodelor de evaluare utilizate de către organismele de plasament colectiv 

autorizate și/sau avizate de C.N.V.M., 
în baza deliberărilor din ședința din data de 20.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 

Art. 1. Prezenta dispunere de măsuri stabilește unele măsuri ce au ca scop instituirea unui cadru unitar/armonizat în ceea ce 
privește evaluarea activelor OPC autorizate/avizate de C.N.V.M. până la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004. 



Art. 2. (1) În vederea determinării valorii activului net al unui OPC, deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul net al 
respectivului OPC, la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile art.3-11 de mai jos. 
(2) Valoarea unitară a activului net a unei societăți de investiții la o anumită dată se calculează conform formulei: 
 

Valoarea unitară a activului net 
la acea dată 

 valoarea netă a activului la acea dată 
= ——————————————————————————————————————————————— 
 numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate 

 

Art. 3. Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață 
reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din 
România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate conform uneia din următoarele metode, ce este specificată în prospect 
și în regulile fondului/actul constitutiv al OPC și este menținută cel puțin un an: 

a) acțiunile, la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat, în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative, de către operatorul respectivului sistem de 
tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 

b) instrumentele financiare cu venit fix, conform uneia din următoarele metode ce este specificată în prospect și în regulile 
fondului/actul constitutiv al OPC: 
1. prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât 

piețele reglementate inclusiv sistemele alternative aferent zilei pentru care se efectuează calculul; sau 
2. metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data 

efectuării plasamentului; sau 
3. metoda bazată pe utilizarea unor cotații de piață, în situația existentei unor repere de preț compozit relevante publicate de 

instituții oficiale sau firme private recunoscute la nivel internațional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters); 
c) instrumentele pieței monetare, similar prevederilor de la lit. b); 
d) instrumente financiare derivate, similar prevederilor de la lit. a); 
e) titlurile de participare emise de OPC, similar prevederilor de la lit. a). 

Art. 4. Instrumentele financiare menționate la art.3 admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai 
multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de 
tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață 
considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și 
frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată conform art.9 din Regulamentul CE nr.1287/2006 al Comisiei  
din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
Art. 5. (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare 
decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru vor fi evaluate astfel: 

a) acțiunile conform uneia dintre următoarele metode: 
1. valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu 

Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective.  
În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în 
raportările lunare transmise la BNR; sau 

2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare  
(în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administrație/conducerea SAI/societății de investiții 
care se autoadministrează; 

b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art.3 alin.(2) lit. b) și c); 
c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b); 
d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu 

standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de 
administrație/conducerea SAI/societății de investiții care se autoadministrează; 

e) titlurile de participare emise de OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. 
(2) Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor 
sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării 
instrumentelor de la alin.(1). 
(3) Instrumentele financiare menționate la alin.(1) și (2), emise de aceeași entitate dar achiziționate în tranșe diferite vor fi evaluate 
similar evaluării instrumentelor de la alin.(1). 
(4) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează 
calculul. Sumele existente în conturile curente ale OPC la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse  
în activul net la valoarea zero. 
(5) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente 
perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 
(6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului 
depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda 
minimă de cont curent. La scadență, dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște 
diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menționată 
pe toată durata depozitului. 
(7) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite  



ca depozit pe toata perioada depozitului. 
(8) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin.(3) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel 
încasate sunt deduse din valoarea calculată conform alin.(5). 
Art. 6. (1) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției 
unor evenimente de natura celor prevăzute la art.224 alin.(5) din Legea nr.297/2004 vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent 
ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment sau la valoarea determinată prin aplicarea unor metode 
de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către 
consiliul de administrație/conducerea SAI/societății de investiții care se autoadministrează. În scopul numărării celor 30 de zile de 
netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune  
a fost suspendată. 
(2) Acțiunile netranzacționate sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații 
financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse în activ astfel: 

1. la valoarea zero; sau  
2. la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din raportările financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței 

reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile; sau  
3. la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare  

(în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții 
care se autoadministrează. 

În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare 
ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. 
(3) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al OPC de la data la 
care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se 
tranzacționează, fie la valoarea zero, fie la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare 
conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opțiunii administratorului OPC.  
În cazul în care administratorul alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare 
(conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al OPC va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menționată 
în raportul de evaluare al evaluatorului independent. 
(4) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și ale celor aflate în încetare 
temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al OPC la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public 
pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
(5) În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești 
definitive și irevocabile privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, 
evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea prevederilor art.3 lit. a). 
(6) Acțiunile societăților comerciale din portofoliul OPC neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative dar 
netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. 
Art. 7. În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul 
altor sisteme decât piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a 
acestora, prin împărțirea prețului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
Art. 8. (1) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital 
sunt înregistrate în activul OPC în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi 
în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de 
preferință, acțiunile cuvenite și suma datorată de OPC ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate  
în activul OPC, astfel: 

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de 
piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar SAI/societatea de investiții care se autoadministrează decide să participe la 
majorarea de capital social a emitentului; 

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile 
menționate la lit. a). 

(3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de 
preferință, acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul OPC la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
Art. 9. (1) Evaluarea acțiunilor deținute de OPC ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, 
precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor art.8 alin.(2) lit. a) se realizează la prețul  
de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei 
pentru care se efectuează calculul. 
(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor art.8 alin.(2) lit. a) 
se evaluează la valoarea de subscriere. 
Art. 10. (1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în 
activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 



(2) Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.  
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
 

Valoarea teoretică a dreptului de preferință=(prețul de piață al acțiunilor vechi-prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) 
[număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi+număr de acțiuni noi)][număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferință emise], 

 

unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni  
au dreptul de a participa la majorarea de capital. 
(3) Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții,  
se va menține evaluarea la valoarea teoretică. 
(4) Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință 
vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau 
alte drepturi de încasat”. 
(5) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul OPC acțiunile cuvenite. 
(6) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele 
cuvenite OPC se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor OPC. 
(7) În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi 
incluse în activ la valoarea zero. 
(8) În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la  
data menționată în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
Art. 11. (1) Metodele de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste) vor fi 
incluse în documentele de constituire ale OPC, ce vor fi supuse aprobării C.N.V.M. 
(2) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare  
(conforme principiului valorii juste), va fi efectuată de către persoane care au capacitatea profesională de a înțelege și a aplica 
aceste standarde (membri ai ANEVAR sau ai altor organisme profesionale similare) și se va putea realiza numai ulterior autorizării 
de către C.N.V.M. a modificărilor intervenite în cadrul documentelor de constituire ale OPC, în sensul celor prevăzute la alin.(1). 
(3) Responsabilitatea cu privire la evaluarea activelor revine consiliul de administrație/conducerii SAI/societății de investiții care se 
autoadministrează, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor și integritatea pieței, 
acționând cu onestitate, corectitudine și diligență profesională. 
(4) Raportul săptămânal (în cazul OPCVM) și cel lunar (în cazul AOPC) cu privire la situația activului net al OPC, va fi însoțit de  
o anexă ce va cuprinde metodele de evaluare utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul pentru care a fost utilizată una din 
metodele de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare și care va fi certificată de către depozitarul acestuia. 
(5) În cazul modificării metodei de evaluare, raportul prevăzut la alin.(4) va conține o descriere a motivelor care au determinat 
această modificare și a modului în care această modificare afectează interesele investitorilor OPC. Raportul în cauză va fi adus  
la cunoștința investitorilor prin publicarea pe site-ul web al SAI/societății de investiții autoadministrate și al operatorului pieței 
reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare (în cazul OPC admise la tranzacționare). 
Art. 12. (1) Modificarea documentelor de constituire ale OPC în aplicarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri se va realiza 
fără plata tarifelor menționate în Regulamentul nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(2) Ca urmare a modificărilor documentelor de constituire ale OPC în baza prezentei dispuneri de măsuri, nu se vor aplica 
prevederile art.133 alin.(1), art.208 alin.(3) și art.212 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din OPC. 
Art. 13. (1) S.A.I. și depozitarii au obligația de a se încadra în prevederile prezentei dispuneri de măsuri în termen de maximum  
90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 
(2) În interiorul termenului de 90 de zile S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează poate aplica modalitatea de calcul al 
valorii unitare a activului net din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și celelalte reglementări și acte emise de C.N.V.M. sau cea 
prevăzută în prezenta dispunere de măsuri. 
(3) Cu minimum 10 zile înainte de aplicarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri, S.A.I./societatea de investiții care se 
autoadministrează va notifica investitorii și C.N.V.M. cu privire la noua metodă de calcul al valorii unitare a activului net. 
Art. 14. Începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 90 de zile se suspendă prevederile incidente ale  
Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004 și ale celorlalte reglementări și acte emise de C.N.V.M. referitoare la evaluarea activelor  
OPC autorizate/avizate de C.N.V.M., cu excepția celor referitoare la modalitatea de evaluare a activelor S.C. Fondul Proprietatea S.A. 
Art. 15. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 24 / 20.12.2012 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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 aplicarea dispozițiilor prevăzute în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 



având în vedere dispozițiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 republicat, privind veniturile Comisiei Naționale 
a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006, 

în aplicarea dispozițiilor prevăzute în anexa la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006, 
în cadrul ședinței din data de 20.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 

Art. 1. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, prevederile art.6 din acest regulament nu se aplică  
în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 
Art. 2. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, art.6 alin.(1) din acest regulament se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 6 - (1) Nivelul minim și nivelul de regularizare al cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute 
la pct.3.1 din anexă.” 
Art. 3. (1) Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele 
publice prevăzute la art.15 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 este evidențiat la pct.3.2 din anexa Regulamentului 
C.N.V.M. nr.7/2006. 
(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin.(1) pentru ofertele ale căror tranzacții se efectuează în cadrul sistemului operatorului 
de piață/de sistem se suportă de către vânzător și se calculează zilnic de către: 

- operatorii de piață, pentru tranzacțiile efectuate pe piețele reglementate administrate de aceștia; 
- operatorii de sistem, pentru tranzacțiile efectuate în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de aceștia. 

(3) Operatorii de piață/de sistem prevăzuți la alin.(2) au obligația să încaseze de la toți participanții care tranzacționează pe piețele 
reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare sumele reprezentând cota prevăzută la alin.(1), aplicată la 
valoarea tranzacțiilor zilnice, și să efectueze viramentele respective, conform alin.(4), în contul indicat de C.N.V.M. 
(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător 
tranzacțiilor din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată. 
(5) Sumele provenind din cota prevăzută la alin.(1) pentru ofertele prevăzute la art.15 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
altele decât cele prevăzute la alin.(2) se suportă de emitent și se calculează la valoarea totală a ofertei de vânzare determinată prin 
înmulțirea prețului cu numărul de valori mobiliare oferite. 
(6) Dovada plății sumei prevăzute la alin.(5) se prezintă la C.N.V.M. odată cu declarația sau, după caz, documentele prevăzute la 
art.15 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, care atestă că oferta se încadrează în excepțiile de la întocmirea și publicarea 
unui prospect. 
Art. 4. (1) Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele 
menționate la art.15 alin.(3) pct.5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, care nu implică o modificare a înregistrărilor existente la 
oficiul registrului comerțului, este prevăzut la pct.3.3 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006. 
(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin.(1) se suportă de către ofertant și se calculează de către depozitarul central la 
valoarea totală a ofertei determinată prin înmulțirea prețului de ofertă cu valorile mobiliare oferite ori atribuite sau, în cazul ofertelor 
cu titlu gratuit, prin înmulțirea valorii nominale cu numărul valorilor mobiliare oferite ori atribuite. 
(3) Intermediarii în numele ofertanților au obligația de transmite depozitarului central dovada virării sumelor prevăzute la alin.(2),  
în contul indicat de depozitarul central, odată cu documentele prevăzute la art.15 alin.(5) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 
(4) Depozitarii centrali au obligația să vireze lunar, cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, în contul indicat  
de C.N.V.M., sumele colectate în luna precedentă conform alin.(3), fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată. 
Art. 5. Prevederile art.12 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 se aplică corespunzător și entităților prevăzute  
la art.3 alin.(2) și art.4 alin.(4) din prezenta dispunere de măsuri. 
Art. 6. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, pe tot cuprinsul acestui regulament sintagma „la data de 
25” se înlocuiește cu sintagma „la data de 15”. 
Art. 7. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, pct.3, pct.5.1.21 și pct.5.1.3 din anexa acestui regulament 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri, 
conform art.13 din 
Statutul C.N.V.M. 

Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se 
aplică cota etc.) 

Nivelul tarifului (lei)/cotei(%) 

3 
Cotă de cel mult 0,5% 
din valoarea ofertelor 
publice de vânzare 

  

3.1 

 a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare în 
vederea admiterii la tranzacționare pe piețe 
reglementate și sisteme alternative de tranzacționare*) 

a) Nivel minim*) 0,3% 
    Nivel de regularizare**) 0,5% 
 

*) Nu se aplică în cazul: 
1. ofertelor publice de vânzare a unor acțiuni deținute,  
în numele statului român, de către o instituție publică; 
2. ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de 
autorități ale administrației publice centrale și locale. 
**) Pentru exercițiul financiar 2013, nivelul de regularizare 
prevăzut la pct.3 lit. a) este de 0,35% în cazul unei oferte 
publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului 
român, de către o instituție publică. 
 

b) Nivel minim 0% 
    Nivel de regularizare 0,1% 
 



Nr. 
crt. 

Categoria de venituri, 
conform art.13 din 
Statutul C.N.V.M. 

Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se 
aplică cota etc.) 

Nivelul tarifului (lei)/cotei(%) 

 
*) Se aplică și în cazul ofertelor publice transfrontaliere 
efectuate de un emitent pentru care România este stat 
membru de origine și care intenționează să deruleze o 
ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare 
pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România. 

Notă: 
Pentru exercițiul financiar 2013, cota pentru ofertele publice 
de vânzare prevăzută la pct.3.1 este de zero (0%), în cazul 
obligațiunilor corporative, al obligațiunilor emise de autorități 
ale administrației publice centrale și locale, precum și în 
cazul titlurilor de stat. 

3.2 
 Cotă din valoarea ofertei publice menționate la art.15 

alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 
0,1% din valoarea ofertei publice 

3.3 
 Cotă din valoarea ofertelor publice menționate la 

art.15 alin.(3) pct.5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
care nu implică o modificare a înregistrărilor la ORC 

0,3% din valoarea ofertei publice 

5.1.21 
 Aprobarea documentului întocmit pentru cazurile 

prevăzute la art.15 alin.(3) pct.2 și 3 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

3.000 de lei 

5.1.3 

 Emiterea unui act individual de soluționare a cererii 
de autorizare/validare a: 
a) conducătorilor, operatorului de piață, depozitarului 
central, casei de compensare, contrapărții centrale; 
b) membrilor consiliului de administrație al 
operatorului de piață, depozitarului central, casei de 
compensare/contrapărții centrale; 
c) reprezentantului Compartimentului de control 
intern; 
d) agentului pentru servicii de investiții financiare; 
e) agentului delegat. 
 

Notă: 
Tariful se percepe pentru fiecare persoană. 

 
 
a) 5.000 de lei 
 
b) 5.000 de lei 
 
 
c) 1.000 de lei 
 
d) 1.000 de lei 
e) 1.000 de lei 

 

Art. 8. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, pct.5.1.16, pct.5.1.22 și pct.5.1.23 din anexa acestui 
regulament se suspendă. 
Art. 9. Nivelul tarifului pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a unei societăți de servicii de investiții 
financiare/instituții de credit pentru a licita în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clienților lor conform 
prevederilor art.18 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.1031/2010 este de 10.000 de lei. 
Art. 10. (1) Sumele provenite din tariful perceput pentru operațiunile prevăzute la art.9 se achită de către beneficiarii serviciilor,  
în contul indicat de C.N.V.M. 
(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu condiția prezentării dovezii achitării sumei prevăzute la art.9 din prezenta dispunere 
de măsuri. 
Art. 11. (1) Prevederile art.1, art.3, art.4, art.5, pct.3.2, pct.3.3 și pct.5.1.21 ale art.7 și art.8 sunt aplicabile începând cu data de  
15 ianuarie 2013. 
(2) Prevederile art.2, art.6, pct.3.1 și pct.5.1.3 ale art.7, art.9 și art.10 sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2013. 
Art. 12. Prezenta dispunere de măsuri se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro, iar orice dispoziție 
contrară se abrogă. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 25 / 20.12.2012 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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 cadrul ședinței din data de 20.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 

Art. 1. Termenul prevăzut la art.1 și 2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.12/27.09.2011 se prelungește până la data de 31.03.2013. 
Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M.  
pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 26 / 20.12.2012 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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 10/27.03.2012, 
având în vedere dispozițiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi  

ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.3/2012, 



în cadrul ședinței din data de 20.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 
Art. 1. În cazul unui emitent ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital subscrierea de acțiuni în cadrul dreptului de 
preferință, se va realiza numai în baza următoarelor documente: 

a) formularul de subscriere, în limba engleza sau română; 
b) copie a documentului care atestă plata acțiunilor subscrise în cadrul dreptului de preferință, efectuată de acționarul în cauză 

(sau de reprezentantul acestuia) sau, după caz, de deținătorul de drepturi de preferință achiziționate în perioada  
de tranzacționare a acestora. 

Art. 2. (1) Emitentul ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital va accepta o procură specială pentru participarea și 
votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte 
documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. 
nr.6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care 
a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: 

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; 
ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru  

a vota în numele respectivului acționar; 
iii) procura specială este semnată de acționar. 

(2) Procura specială și declarația prevăzute la alin.(1) trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, ștampilate,  
fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. 
Art. 3. Pe lângă formularul de procură specială în limba română, emitentul ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital  
va pune la dispoziția acționarilor și un formular de procură specială tradus în limba engleză. Procura specială poate fi completată și 
transmisă emitentului de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză. 
(2) Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, emitentul ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața 
de capital va pune la dispoziția acționarilor respectivul formular tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul,  
fie în limba română, fie în limba engleză. 
Art. 4. (1) În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de 
registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă 
cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de 
reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 
3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. 
(2) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de 
o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau 
apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. 
(3) Prevederile menționate la alin.(1) și (2) de mai sus se aplică corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal  
al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează 
întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. 
Art. 5. În Dispunerea de măsuri nr.3/2012, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări în conformitate cu  
art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art.7 alin.(1) lit. a) 
a aceluiași regulament, societatea comercială emitentă poate solicita respectivei persoane prezentarea de documente care îi atestă 
identitatea, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central 
sau, după caz, de către participanții definiți la art.168 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004, care furnizează servicii de custodie.” 
Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri se sancționează în conformitate cu titlul X din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 7. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 27 / 20.12.2012 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere dispozițiile art.1, art.148 alin.(1), art.153 alin.(2), art.159 alin.(2) și (3) și art.166 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza deliberărilor din cadrul ședințelor din 12.12.2012 și 20.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune: 

Art. 1. (1) Depozitarul central are obligația de a constitui un Compartiment de control intern specializat pentru supravegherea 
respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital și a normelor interne, precum și 
pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor societății. 
(2) Depozitarul central are obligația să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate menite să detecteze 
orice risc al societății de a nu își îndeplini obligațiile conform prevederilor legislației incidente, precum și riscurile asociate, să pună în 
aplicare măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri și să permită C.N.V.M. să-și exercite operativ prerogativele. 
(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin.(2), depozitarul central va lua în considerare natura, dimensiunea și 
complexitatea activității societății. 



(4) Depozitarul central trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va 
desfășura în mod independent și care va implica următoarele responsabilități: 

a) să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor 
stabilite conform alin.(2), precum și măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor societății 
(deficiențe constatate în ducerea la îndeplinire a obligațiilor societății); 

b) să acorde consultanță și asistență persoanelor cu funcții de conducere din cadrul depozitarului central, responsabile  
cu desfășurarea unei anumite activități pentru respectarea cerințelor impuse conform prevederilor reglementărilor în vigoare. 

(5) Depozitarul central va avea cel puțin doi angajați în cadrul Compartimentului de control intern. 
(6) Fiecare persoană încadrată în Compartimentul de control intern, numită în continuare reprezentant al Compartimentului de 
control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. și va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. 
(7) Pentru a permite reprezentantului Compartimentului de control intern să-și aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și 
independent, depozitarul central trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate: 

a) persoana numită în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele și 
experiența necesară, precum și acces la toate informațiile relevante; 

b) persoana numită în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern poartă responsabilitatea pentru respectarea 
atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare; 

c) persoanele numite în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern trebuie să nu fie implicate în desfășurarea 
activităților pe care le monitorizează; 

d) metoda de stabilire a remunerației persoanelor numite în funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern trebuie  
să nu le compromită obiectivitatea și trebuie să nu conducă la această posibilitate. 

(8) În îndeplinirea atribuțiilor sale, reprezentantul Compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administrație, 
informând imediat conducătorii și auditorii interni ai depozitarului central. 
(9) Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al unui depozitar central,  
o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și să fie angajată exclusiv în cadrul acelui depozitar 
central; 

b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licență sau de diplomă și experiență de minimum 2 ani 
în piața de capital. În cazul în care experiența în piața de capital este mai mare de 5 ani, persoana poate avea studii superioare 
și de alt profil decât economic sau juridic; 

c) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către 
organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M. și să fi solicitat C.N.V.M. eliberarea atestatului profesional,  
conform reglementărilor în vigoare; 

d) să nu fie administrator sau conducător al depozitarului central respectiv sau al altui depozitar central; 
e) să nu fie acționar, administrator, angajat, agent pentru servicii de investiții financiare, reprezentant al Compartimentului de 

control intern, după caz, la un intermediar, la o societate de administrare a investițiilor, la o casă de compensare/contraparte 
centrală sau la un operator de piață/sistem sau să nu fie angajat al unui emitent care are contract de servicii de registru  
cu depozitarul central respectiv sau al unei societăți comerciale care are o relație comercială cu depozitarul central respectiv; 

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; 

g) să nu fi fost sancționată de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele 
supravegheate de acestea. 

(10) În vederea autorizării reprezentantului Compartimentului de control intern, depozitarul central va depune la C.N.V.M.,  
pentru fiecare persoană, o cerere însoțită de următoarele documente: 

a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii și experienței profesionale; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile legalizate ale actelor de studii; 
d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; 
e) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; 
f) declarația pe propria răspundere a persoanei, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin.(9); 
g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației și pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.; 
h) orice alte informații și documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii. 

(11) În situația în care depozitarul central va supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de 
autorizare va fi însoțită de descrierea detaliată a responsabilităților fiecărei persoane din cadrul Compartimentului de control intern. 
(12) Retragerea autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern se poate face în următoarele situații: 

a) la cererea societății; 
b) ca sancțiune. 

(13) Depozitarul central are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern 
cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă. 
(14) Retragerea la cerere a autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern va fi decisă de către C.N.V.M. în termen de  
15 zile de la data depunerii cererii însoțită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu 
privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației. 
(15) După retragerea, în condițiile alin.(12) lit. a), a autorizației reprezentantului Compartimentului de control intern, emisă pe numele 
unui depozitar central, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeași calitate pe numele unui alt depozitar central,  



nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
(16) Reprezentantul Compartimentului de control intern își va desfășura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și 
control, elaborate în vederea asigurării respectării de către depozitarul central și angajații săi a legislației incidente pieței de capital, 
precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății. Procedurile se transmit C.N.V.M. spre informare, C.N.V.M. putând formula 
observații pe marginea acestora. 
(17) În aplicarea responsabilităților prevăzute la alin.(4), reprezentantul Compartimentului de control intern are următoarele atribuții: 

a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității depozitarului central și  
a procedurilor interne de către depozitarul central sau de către angajații acestuia, să țină evidența neregulilor descoperite; 

b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital; 
c) să avizeze documentele transmise de depozitarul central către C.N.V.M. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute 

de reglementările C.N.V.M., precum și raportările transmise C.N.V.M.; 
d) să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente 

pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către organele de conducere ale depozitarului central sau de către 
angajații acestuia; 

e) să raporteze cu celeritate consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației,  
a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne. 

(18) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(17), reprezentantul Compartimentului de control intern va ține un registru în care  
va evidenția investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, 
propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor depozitarului central și deciziile luate de persoanele abilitate 
să ia măsuri de soluționare. 
(19) În situația în care reprezentantul Compartimentului de control intern ia cunoștință în timpul activității de eventuale încălcări ale 
regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, acesta are obligația să informeze consiliul de 
administrație/conducătorii și auditorii interni ai depozitarului central. 
(20) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni  
ai depozitarului central vor notifica cu maximă urgență C.N.V.M. și altor entități din piața de capital implicate, situația constatată și 
măsurile adoptate. 
(21) În situația în care membrii consiliului de administrație/conducătorii nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile 
de la data informării prevăzute la alin.(20), reprezentanții Compartimentului de control intern au obligația de a notifica de îndată 
C.N.V.M. abaterile constatate de la prevederile legislației în vigoare. 
(22) La sfârșitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, Compartimentul de control intern va transmite consiliului de 
administrație al depozitarului central un raport cuprinzând analiza tuturor riscurilor identificate, activitatea desfășurată, investigațiile 
efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor.  
Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație vor fi transmise de acesta C.N.V.M. în 
fiecare an, până la data de 1 martie. 
Art. 2. Prevederile art.1 se aplică în mod corespunzător în cazul casei de compensare/contrapărții centrale. 
Art. 3. S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A., S.C. Casa Română de Compensație S.A. și  
S.C. Casa de Compensare București S.A. au obligația de a constitui un Compartiment de control intern conform art.1, respectiv art.2 
din prezenta dispunere de măsuri, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri. 
Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
 


