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ORDONANȚA NR. 30 / 05.02.2013 

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.1190/20.12.2012, 
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  
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 06.02.2013. 
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. 31 / 05.02.2013 

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere litigiile care au ca obiect majorarea capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. Brașov în baza Sentinței 

Civile nr.2672/sind/03.12.2012 pronunțată în dosarul nr.14115/62/2011 de Tribunalul Brașov Secția a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal prin care a fost confirmat planul de reorganizare al activității debitoarei S.C. PRODLACTA S.A. Brașov -  
în insolvență propus de creditoarea JLC Germany GmbH și a Rezoluției nr.521432/28.12.2012 pronunțată de ORC de pe lângă 
Tribunalul Brașov, 

în scopul informării corecte a acționarilor și potențialilor investitori cu privire la existența litigiilor referitoare la majorarea 
capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. Brașov, 

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, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din  
data de 05.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului 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 irevocabil, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 26.023.357 acțiuni S.C. PRODLACTA S.A. Brașov 
emise în baza Sentinței Civile nr.2672/sind/03.12.2012 pronunțată în dosarul nr.14115/62/2011 de Tribunalul Brașov Secția a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal prin care a fost confirmat planul de reorganizare al activității debitoarei  
S.C. PRODLACTA S.A. Brașov - în insolvență propus de creditoarea JLC Germany GmbH și a Rezoluției nr.521432/28.12.2012 
pronunțată de ORC de pe lângă Tribunalul Brașov, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a noilor caracteristici ale societății. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 



ORDONANȚA NR. 32 / 05.02.2013 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, 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 că la data de 31.12.2012 S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. înregistra: 

- nivelul fondurilor proprii mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 730.000 de euro, 
contrar prevederilor art.23 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin  
Legea nr.227/2007; 

- nivelul capitalului inițial mai mic decât cel prevăzut pentru autorizare, respectiv 730.000 de euro, 
în temeiul prevederilor art.23 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 

adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.226 alin.(1) și art.284 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din  

data de 05.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. are obligația ca în termen de 90 de zile să adopte măsurile necesare pentru 
remedierea situației fondurilor proprii și a capitalului inițial. 
Art. 2. În cazul nerespectării termenului prevăzut la art.1, C.N.V.M. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 3. În perioada menționată anterior, S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. va putea presta serviciile, activitățile de investiții și 
serviciile conexe prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e), g) și alin.(1^1) lit. a), c), d), e), g) din Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, aferente unui nivel al capitalului inițial echivalentul în lei a 125.000 de euro. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. FAIRWIND SECURITIES S.A. cu sediul în str. Muzeul Zambaccian nr.22B,  
et.1, ap.5, sector 1, București. 
Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 33 / 05.02.2013 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A.; 
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.359/25.10.2012; 
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost 

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

- prevederile art.2732 alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.204 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 05.02.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei domnul Axinte Gheorghe în calitate de acționar al  
S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Axinte Gheorghe are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 
singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște; în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. Corint S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.204 din Legea nr.297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Axinte Gheorghe va fi 
sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu art.2732 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CORINT S.A. cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului nr.5, jud. Dâmbovița. 



Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
PREȘEDINTE, 

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 
 

ORDONANȚA NR. 34 / 05.02.2013 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că: 

- S.C. Tisco Romeno S.R.L. a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni ca urmare a 
operațiunii de majorare a capitalului social aprobate de AGEA din data 18.12.2007, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul 
stabilit de lege, niciuna din cele două obligații alternative prevăzute art.205 din Legea nr.297/2004 care îi reveneau în cazul 
dobândirii în mod neintenționat a poziției de 97,63% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni; 

- S.C. TISCO ROMENO S.R.L. nu a respectat obligația impusă de dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.333/11.10.2012, 
având în vedere prevederile art.205, art.2732 alin.(1) pct.(ii) lit. c), alin.(3) și alin.(6) 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 05.02.2013, 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 27.104 lei S.C. Tisco Romeno S.R.L. cu sediul în Lugoj, str. Mihai Viteazul nr.4, 
încăperea 2, jud. Timiș (CUI:14990471) în calitate de acționar al S.C. AGROMEC S.A. Gruni (CUI:8181387). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Lugoj în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. Tisco Romeno S.R.L. are obligația ca, în cel mult 15 zile de la emiterea ordonanței, să se conformeze prevederilor 
art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. AGROMEC S.A. Gruni (singur sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat), sau 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție, în caz contrar C.N.V.M. urmând a 
aplica sancțiuni corespunzătoare. 

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile art.2732 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TISCO ROMENO S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. AGROMEC S.A. Gruni cu sediul în loc. Gruni, jud. Timiș. 
Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.  

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 35 / 05.02.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

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

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

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- Theos Enterprises LTD Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.355/23.10.2012, 

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 05.02.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 70.000 de lei Theos Enterprises LTD Belize (CUI:70538) cu sediul în Belize,  
Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. 
Art. 2 Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 



Art. 3. Theos Enterprises LTD Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,  
să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită Theos Enterprises LTD Belize va fi 
sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată Theos Enterprises LTD Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în loc. Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 36 / 05.02.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere următoarele: 

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

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

- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- White Sands International S.A. Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.354/23.10.2012, 

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 05.02.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 70.000 de lei White Sands International S.A. Belize (CUI:70540) cu sediul în Belize, 
Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. White Sands International S.A. Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, White Sands International S.A. 
Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată White Sands International S.A. Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în loc. Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 37 / 05.02.2013 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Eurosavam S.A., în perioada 18.06-22.06.2012, se rețin următoarele: 

1. S.S.I.F. Eurosavam S.A. a răscumpărat deținerile domnilor Manea Viorel Marian (cesiune efectuată în data de 07.04.2011) și 
Georgescu Ioan (cesiune efectuată în data de 04.07.2011), totalizând 39,773% din capitalul social al societății. Prin efectuarea 
acestor operațiuni a fost depășit pragul de 10% permis pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, fără ca operațiunile să se 
încadreze în excepțiile legale permise pentru depășirea acestui prag de răscumpărare. Noua structură a acționariatului rezultată 
ca urmare a acestor cesiuni nu a fost supusă autorizării C.N.V.M. și nici înregistrată la ONRC. Conform art.3 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care acționează concertat, denumite 
în continuare achizitor potențial, care a decis să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată într-o S.S.I.F., ori să își 
majoreze, direct sau indirect, participația calificată într-o S.S.I.F., astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut 



să fie egală ori mai mare decât 20%, 33% sau 50% ori astfel încât S.S.I.F. să devină o filială a sa, operațiune denumită în 
continuare achiziție propusă, trebuie să notifice în prealabil, în scris, C.N.V.M., indicând mărimea participației vizate și furnizând 
informațiile relevante la care se face referire la art.8 alin.(4). Totodată, societatea ar fi trebuit să supună autorizării C.N.V.M., 
conform prevederilor art.13 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (modificat conform Regulamentului C.N.V.M. 
nr.2/2009), orice modificare a structurii acționariatului intervenită ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate 
aprobate de C.N.V.M.; 

2. un număr de 11 agenți delegați ai S.S.I.F. Eurosavam S.A. nu au urmat programe de formare profesională continuă,  
fiind încălcate prevederile art.32 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010; 

3. dl Liviu Comănici, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A., nu a urmat programe de formare profesională continuă, 
fiind încălcate prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010; 

4. persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor a ocupat și funcția de contabil al societății, nefiind astfel respectate 
prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. documentul de prezentare al societății (furnizat echipei de control cu ocazia controlului desfășurat la sediul societății)  
nu cuprinde specificarea statului membru în care agenții delegați sunt înregistrați, așa cum prevede art.110 alin.(2) lit. b) și e) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. în cadrul documentației pe care societatea o folosește în relația cu clienții (furnizate echipei de control cu ocazia controlului 
desfășurat la sediul societății) nu au fost regăsite informațiile necesare încadrării în prevederile art.118 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. societatea a dezvoltat un website din verificarea căruia s-a constatat că nu respectă prevederile art.126 alin.(3) lit. c), e), f) și g) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
respectiv încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali; 

9. fondurile clienților nu au fost regăsite în integralitatea lor, în custodia societății, la datele care au fost supuse analizei 
(31.12.2008, 18.02.2009, 24.09.2009, 31.12.2009, 01.04.2010, 14.05.2010, 31.12.2010, 19.08.2011, 28.10.2011, 31.12.2011, 
15.02.2012 și 18.06.2012); 
Au fost identificate situații în care societatea a permis unor clienți să efectueze retrageri de numerar superioare soldului contului 
lor, respectiv a realizat decontarea operațiunilor de cumpărare efectuate de clienți care nu dețineau fondurile necesare 
decontării, utilizând disponibilități ale altor clienți creditori. 
Totodată, a fost identificată o situație în care societatea a operat o plată către o persoană care nu deținea calitatea de client,  
iar această operațiune a fost înregistrată în contul 419 - Clienți creditori și fondurile aferente acestei operațiuni au fost plătite 
utilizând și disponibilități ale clienților. 
Se reține că societatea a folosit fondurile clienților în alte scopuri decât pentru acoperirea decontării tranzacțiilor realizate de 
aceștia, fapta fiind realizată cu nerespectarea prevederilor art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și constituind 
practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009; 

10. societatea nu utilizează conturi contabile distincte pentru evidențierea operațiunilor proprii față de cele realizate în relația  
cu clienții, prin casierie; se reține astfel nerespectarea prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. societatea nu plasează prompt, la o instituție de credit, fondurile primite, prin casierie, de la clienții săi, nefiind respectate 
prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 coroborate cu prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. 
nr.928/08.05.2008; 

12. au fost identificate situații în care cererea de deschidere de cont existentă la dosarele anumitor clienți nu cuprindea elementele 
prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției și nivelul 
riscului pe care dorește să și-l asume) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. au fost constatate situații în care societatea a vândut acțiuni regăsite în portofoliul propriu (emise de S.C. Bursa de Valori București). 
În acest scop societatea și-a creat un cont de tranzacționare de tip client instituțional în sistemul Arena. Având în vedere obiectul 
de activitate al societății autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2177/12.11.2007 care permite prestarea serviciilor de investiții 
financiare aferente unui nivel al capitalului inițial de 125.000 de euro, se constată că operațiunile descrise au fost realizate cu 
încălcarea prevederilor art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 din 
Decizia C.N.V.M. nr.2177/12.11.2007 privind autorizarea funcționării S.S.I.F. Eurosavam S.A.; 

14. societatea a transmis cu întârziere Raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent 
anului 2009, depășind cu 13 zile termenul prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

15. în decursul perioadei controlate societatea nu a elaborat o politică de acceptare a clienților, faptă ce contravine prevederilor 
art.4 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

16. nu a fost regăsită dovada notificării, la C.N.V.M. și ONPCSB, a persoanei desemnate în calitate de ofițer de conformitate și 
persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, în sensul prevederilor 
art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, art.12 lit. b) și lit. d), art.272 alin.(1) lit. a) pct.1 și pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(ii) și art.273 alin.(4) pct.2  
din Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2, alin.(2) și 
alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  
data de 05.02.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 6.126,8 lei și retragerea autorizației de funcționare S.S.I.F. Eurosavam S.A. 



identificată cu CUI:8287710, J29/486/2001, având sediul social în Ploiești, str. Lupeni nr.7-9, bl.M5-M5A, parter, jud. Prahova. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul social contravenientul, în termen de  
30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va 
transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/290041 care atestă înscrierea societății de servicii de 
investiții financiare Eurosavam S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.  
La data intrării în vigoare a prezentei încetează valabilitatea tuturor deciziilor emise în numele societății de servicii de investiții 
financiare Eurosavam S.A. 
Art. 6. În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. Eurosavam S.A. are următoarele 
obligații: 

- de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare și de a indica 
adresa la care este păstrată arhiva; 

- de a restitui toate sumele de bani aparținând clienților creditori; 
- de a transfera instrumentele financiare aparținând clienților, conform prevederilor legale. 

La expirarea termenului de 15 zile societatea va notifica C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea obligațiilor anterior enumerate. 
Art. 7. În conformitate cu prevederile art.10 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe, S.S.I.F. Eurosavam S.A. are obligația de a convoca AGA în vederea lichidării societății sau modificării obiectului 
de activitate al acesteia și, după caz, de a elimina din denumirea societății sintagma „Societate de servicii de investiții financiare”. 
Art. 8. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la 
serviciile și activitățile de investiții desfășurate. 
Art. 9. Prezenta ordonanță se comunică S.S.I.F. Eurosavam S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. 
și S.C. Casa de Compensare București S.A. 
Art. 10. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 38 / 05.02.2013 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Eurosavam S.A., în perioada 18.06-22.06.2012, în sarcina  

dnei Dorobanțu Irina în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Eurosavam S.A. se rețin următoarele: 
1. S.S.I.F. Eurosavam S.A. a răscumpărat deținerile domnilor Manea Viorel Marian (cesiune efectuată în data de 07.04.2011) și 

Georgescu Ioan (cesiune efectuată în data de 04.07.2011), totalizând 39,773% din capitalul social al societății. Prin efectuarea 
acestor operațiuni a fost depășit pragul de 10% permis pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, fără ca operațiunile să se 
încadreze în excepțiile legale permise pentru depășirea acestui prag de răscumpărare. Noua structură a acționariatului rezultată 
ca urmare a acestor cesiuni nu a fost supusă autorizării C.N.V.M. și nici înregistrată la ONRC. Conform art.3 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care acționează concertat, denumite 
în continuare achizitor potențial, care a decis să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată într-o S.S.I.F., ori să își 
majoreze, direct sau indirect, participația calificată într-o S.S.I.F., astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut 
să fie egală ori mai mare decât 20%, 33% sau 50% ori astfel încât S.S.I.F. să devină o filială a sa, operațiune denumită în 
continuare achiziție propusă, trebuie să notifice în prealabil, în scris, C.N.V.M., indicând mărimea participației vizate și furnizând 
informațiile relevante la care se face referire la art.8 alin.(4). Totodată, societatea ar fi trebuit să supună autorizării C.N.V.M., 
conform prevederilor art.13 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (modificat conform Regulamentului C.N.V.M. 
nr.2/2009), orice modificare a structurii acționariatului intervenită ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate 
aprobate de C.N.V.M.; 

2. persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor a ocupat și funcția de contabil al societății, nefiind astfel respectate 
prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. documentul de prezentare al societății (furnizat echipei de control cu ocazia controlului desfășurat la sediul societății)  
nu cuprinde specificarea statului membru în care agenții delegați sunt înregistrați, așa cum prevede art.110 alin.(2) lit. b) și e) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. în cadrul documentației pe care societatea o folosește în relația cu clienții (furnizate echipei de control cu ocazia controlului 
desfășurat la sediul societății) nu au fost regăsite informațiile necesare încadrării în prevederile art.118 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. societatea a dezvoltat un site care are adresa http://www.eurosavam.ro, din verificarea căruia s-a constatat că nu respectă 
prevederile art.126 alin.(3) lit. c), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
respectiv încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali; 

7. fondurile clienților nu au fost regăsite în integralitatea lor, în custodia societății, la datele care au fost supuse analizei 
(31.12.2008, 18.02.2009, 24.09.2009, 31.12.2009, 01.04.2010, 14.05.2010, 31.12.2010, 19.08.2011, 28.10.2011, 31.12.2011, 
15.02.2012 și 18.06.2012); 



Au fost identificate situații în care societatea a permis unor clienți să efectueze retrageri de numerar superioare soldului contului 
lor, respectiv a realizat decontarea operațiunilor de cumpărare efectuate de clienți care nu dețineau fondurile necesare 
decontării, utilizând disponibilități ale altor clienți creditori. 
Totodată, a fost identificată o situație în care societatea a operat o plată către o persoană care nu deținea calitatea de client,  
iar această operațiune a fost înregistrată în contul 419 - Clienți creditori și fondurile aferente acestei operațiuni au fost plătite 
utilizând și disponibilități ale clienților. 
Se reține că societatea a folosit fondurile clienților în alte scopuri decât pentru acoperirea decontării tranzacțiilor realizate de 
aceștia, fapta fiind realizată cu nerespectarea prevederilor art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și constituind 
practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009; 

8. societatea nu utilizează conturi contabile distincte pentru evidențierea operațiunilor proprii față de cele realizate în relația  
cu clienții, prin casierie; se reține astfel nerespectarea prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. societatea nu plasează prompt, la o instituție de credit, fondurile primite, prin casierie, de la clienții săi, nefiind respectate 
prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 coroborate cu prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. 
nr.928/08.05.2008; 

10. au fost identificate situații în care cererea de deschidere de cont existentă la dosarele anumitor clienți nu cuprindea elementele 
prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției și nivelul 
riscului pe care dorește să și-l asume) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. au fost constatate situații în care societatea a vândut acțiuni regăsite în portofoliul propriu (emise de S.C. Bursa de Valori București). 
În acest scop societatea și-a creat un cont de tranzacționare de tip client instituțional în sistemul Arena. Având în vedere obiectul 
de activitate al societății autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2177/12.11.2007 care permite prestarea serviciilor de investiții 
financiare aferente unui nivel al capitalului inițial de 125.000 de euro, se constată că operațiunile descrise au fost realizate cu 
încălcarea prevederilor art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 din 
Decizia C.N.V.M. nr.2177/12.11.2007 privind autorizarea funcționării S.S.I.F. Eurosavam S.A.; 

12. societatea a transmis cu întârziere Raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent 
anului 2009, depășind cu 13 zile termenul prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. nu a fost regăsită dovada notificării, la C.N.V.M. și ONPCSB, a persoanei desemnate în calitate de ofițer de conformitate și 
persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, în sensul prevederilor 
art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1 și pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.273 alin.(4) pct.2 și pct.3 din  
Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2) 
și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  
data de 05.02.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, retragerea autorizației acordate pentru ocuparea funcției de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Eurosavam S.A. și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub 
incidența reglementărilor pieței de capital pentru o perioadă de 3 ani, dna Dorobanțu Irina în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Eurosavam S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Dorobanțu Irina și S.S.I.F. Eurosavam S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 39 / 05.02.2013 

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Eurosavam S.A., în perioada 18.06-22.06.2012, în sarcina  

dlui Comănici Liviu Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A.,  
se rețin următoarele: 

1. S.S.I.F. Eurosavam S.A. a răscumpărat deținerile domnilor Manea Viorel Marian (cesiune efectuată în data de 07.04.2011) și 
Georgescu Ioan (cesiune efectuată în data de 04.07.2011), totalizând 39,773% din capitalul social al societății. Prin efectuarea 
acestor operațiuni a fost depășit pragul de 10% permis pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, fără ca operațiunile să se 
încadreze în excepțiile legale permise pentru depășirea acestui prag de răscumpărare. Noua structură a acționariatului rezultată 
ca urmare a acestor cesiuni nu a fost supusă autorizării C.N.V.M. și nici înregistrată la ONRC. Conform art.3 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care acționează concertat, denumite 
în continuare achizitor potențial, care a decis să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată într-o S.S.I.F., ori să își 



majoreze, direct sau indirect, participația calificată într-o S.S.I.F., astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut 
să fie egală ori mai mare decât 20%, 33% sau 50% ori astfel încât S.S.I.F. să devină o filială a sa, operațiune denumită în 
continuare achiziție propusă, trebuie să notifice în prealabil, în scris, C.N.V.M., indicând mărimea participației vizate și furnizând 
informațiile relevante la care se face referire la art.8 alin.(4). Totodată, societatea ar fi trebuit să supună autorizării C.N.V.M., 
conform prevederilor art.13 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 (modificat conform Regulamentului C.N.V.M. 
nr.2/2009), orice modificare a structurii acționariatului intervenită ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor calificate 
aprobate de C.N.V.M.; 

2. un număr de 11 agenți delegați ai S.S.I.F. Eurosavam S.A. nu au urmat programe de formare profesională continuă,  
fiind încălcate prevederile art.32 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010; 

3. dl Liviu Comănici, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A., nu a urmat programe de formare profesională continuă, 
fiind încălcate prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010; 

4. persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor a ocupat și funcția de contabil al societății, nefiind astfel respectate 
prevederile art.80 alin.(2) coroborate cu prevederile art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. documentul de prezentare al societății (furnizat echipei de control cu ocazia controlului desfășurat la sediul societății)  
nu cuprinde specificarea statului membru în care agenții delegați sunt înregistrați, așa cum prevede art.110 alin.(2) lit. b) și e) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. în cadrul documentației pe care societatea o folosește în relația cu clienții (furnizate echipei de control cu ocazia controlului 
desfășurat la sediul societății) nu au fost regăsite informațiile necesare încadrării în prevederile art.118 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. societatea a dezvoltat un site care are adresa http://www.eurosavam.ro, din verificarea căruia s-a constatat că nu respectă 
prevederile art.126 alin.(3) lit. c), e), f) și g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
respectiv încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali; 

9. fondurile clienților nu au fost regăsite în integralitatea lor, în custodia societății, la datele care au fost supuse analizei 
(31.12.2008, 18.02.2009, 24.09.2009, 31.12.2009, 01.04.2010, 14.05.2010, 31.12.2010, 19.08.2011, 28.10.2011, 31.12.2011, 
15.02.2012 și 18.06.2012). 
Au fost identificate situații în care societatea a permis unor clienți să efectueze retrageri de numerar superioare soldului contului lor, 
respectiv a realizat decontarea operațiunilor de cumpărare efectuate de clienți care nu dețineau fondurile necesare decontării, 
utilizând disponibilități ale altor clienți creditori. 
Totodată, a fost identificată o situație în care societatea a operat o plată către o persoană care nu deținea calitatea de client,  
iar această operațiune a fost înregistrată în contul 419 - Clienți creditori și fondurile aferente acestei operațiuni au fost plătite 
utilizând și disponibilități ale clienților. 
Se reține că societatea a folosit fondurile clienților în alte scopuri decât pentru acoperirea decontării tranzacțiilor realizate de 
aceștia, fapta fiind realizată cu nerespectarea prevederilor art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și constituind 
practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009; 

10. societatea nu utilizează conturi contabile distincte pentru evidențierea operațiunilor proprii față de cele realizate în relația  
cu clienții, prin casierie; se reține astfel nerespectarea prevederilor art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. societatea nu plasează prompt, la o instituție de credit, fondurile primite, prin casierie, de la clienții săi, nefiind respectate 
prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 coroborate cu prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. 
nr.928/08.05.2008; 

12. au fost identificate situații în care cererea de deschidere de cont existentă la dosarele anumitor clienți nu cuprindea elementele 
prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției și nivelul 
riscului pe care dorește să și-l asume) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. au fost constatate situații în care societatea a vândut acțiuni regăsite în portofoliul propriu (emise de S.C. Bursa de Valori București). 
În acest scop societatea și-a creat un cont de tranzacționare de tip client instituțional în sistemul Arena. Având în vedere obiectul 
de activitate al societății autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2177/12.11.2007 care permite prestarea serviciilor de investiții 
financiare aferente unui nivel al capitalului inițial de 125.000 de euro, se constată că operațiunile descrise au fost realizate cu 
încălcarea prevederilor art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 din 
Decizia C.N.V.M. nr.2177/12.11.2007 privind autorizarea funcționării S.S.I.F. Eurosavam S.A; 

14. societatea a transmis cu întârziere Raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate al societății aferent 
anului 2009, depășind cu 13 zile termenul prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

15. nu a fost regăsită dovada notificării, la C.N.V.M. și ONPCSB, a persoanei desemnate în calitate de ofițer de conformitate și 
persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, în sensul prevederilor 
art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, art.272 alin.(1) lit. a) pct.1 și pct.3, art.273 alin.(1) lit. a) pct.(i) și art.273 alin.(4) pct.2 și pct.3 din  
Legea nr.297/2004, modificată și completată prin OUG nr.32/2012, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și pct.3, alin.(2) 
și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din  
data de 05.02.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, retragerea autorizațiilor acordate pentru ocuparea funcțiilor de 
Președinte și Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A. și interdicția de a mai desfășura activități ce intră sub incidența reglementărilor 



pieței de capital pentru o perioadă de 5 ani, dl Comănici Liviu Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și 
Conducător al S.S.I.F. Eurosavam S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Comănici Liviu Constantin și S.S.I.F. Eurosavam S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

ORDONANȚA NR. 41 / 08.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
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 11.02.2013. 
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 băncile 
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. 82 / 01.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
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 cele ale 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 UNICREDIT CAIB SECURITIES 

ROMANIA S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1798/23.01.2013, 
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 domnului NAE-ȘERBAN CĂTĂLIN  
prin Decizia C.N.V.M. nr.1259/13.06.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES 
ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400354 reprezentând înregistrarea domnului Nae-Șerban Cătălin  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare 
UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA 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 de 18.02.2013. 
Art. 5. Decizia va fi comunicată către societatea de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A.  
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
DECIZIA NR. 83 / 01.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în baza art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES 

ROMANIA S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1797/23.01.2013, completată prin adresa nr.2495/30.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna CALENIC MARIANA având Atestatul profesional nr.3442/02.10.2006, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Calenic Mariana în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400540 în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA 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  
UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 84 / 01.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.13 alin.(1) lit. e) 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 UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. București, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1799/23.01.2013, completată prin adresele nr.2494/30.01.2013 și nr.2501/31.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare  
UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. ca urmare a schimbării sediului social din București, str. Nicolae Caramfil nr.25, 
etaj 5, sector 1 în București, str. C.A. Rosetti nr.36, et.3, sector 2, conform Hotărârii A.G.E.A. din data de 22.01.2013. 
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. SSIF 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 91 / 01.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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.91/03.01.2013, nr.92/03.01.2013, nr.93/03.01.2013, nr.94/03.01.2013, nr.95/01.03.2013, nr.96/03.01.2013, 
nr.97/03.01.2013 și nr.98/03.01.2013, completate prin adresa nr.713/11.01.2013, respectiv adresa nr.109/03.01.2013, completată 
prin adresele nr.713/11.01.2013, nr.1734/23.01.2013 și nr.2206/28.01.2013, 



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. Catana Adrian 1836/07.04.2004 poz. 3 
2. Bene Maria-Luminita 1836/07.04.2004 poz. 2 
3. Dragan Ecaterina-Margareta 1836/07.04.2004 poz. 5 
4. Cocosi Elena 145/28.01.2010 
5. Ene George 1836/07.04.2004 poz. 7 
6. Hoarta Loredana-Virginica 659/14.03.2006 poz. 7 
7. Stroe Florian-Marius 2386/20.05.2004 poz. 8 
8. Vasile Costin 1836/07.04.2004 poz. 14 
9. Dima Marioara 659/14.03.2006 poz. 2 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Catana Adrian PFR02ASIF/180520 
2. Bene Maria-Luminita PFR02ASIF/340518 
3. Dragan Ecaterina-Margareta PFR02ASIF/040527 
4. Cocosi Elena PFR02ASIF/382295 
5. Ene George PFR02ASIF/280529 
6. Hoarta Loredana-Virginica PFR02ASIF/210561 
7. Stroe Florian-Marius PFR02ASIF/200538 
8. Vasile Costin PFR02ASIF/290543 
9. Dima Marioara PFR02ASIF/400556 

 

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. 92 / 01.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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 cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.99/03.01.2013, completată prin adresa nr.713/11.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat a domnului Candea Dan-Ioan, acordată de C.N.V.M. prin  
Decizia nr.1837/07.04.2004 poz. 2, în numele societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A. cu sediul social situat în 
București, Calea Dorobanți nr.134, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/080599, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a domnului Candea Dan-Ioan. 
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. 93 / 01.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare UNICAPITAL S.A., înregistrate la C.N.V.M.  

cu nr.101/03.01.2013, nr.102/03.01.2013, nr.103/03.01.2013, nr.104/03.01.2013, nr.105/03.01.2013, nr.106/03.01.2013, 
nr.107/03.01.2013 și nr.108/03.01.2013, completate prin adresele nr.713/11.01.2013, nr.1734/23.01.2013 și nr.2206/28.01.2013, 



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 UNICAPITAL S.A., ca 
urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 
1. Alexandria, str. Dunării nr.279, jud. Teleorman 
2. Târgu Jiu, str. Unirii nr.18-20, jud. Gorj 
3. Caracal, str. Mihai Eminescu, bl.5D, sc.1, ap.1, jud. Olt 
4. Onești, bd. Republicii nr.3/30, jud. Bacău 
5. Petroșani, bd. 1 Decembrie 1918 nr.65, jud. Hunedoara 
6. Ploiești, bd. Republicii nr.1, Hotel Central, Aripa Tache Ionescu, parter, jud. Prahova 
7. Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr.8, bl.S1, et.1, cam.6, jud. Vâlcea 
8. Slobozia, str. Lujerului nr.2, jud. Ialomița 

 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare UNICAPITAL 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 modificărilor 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  
UNICAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 94 / 04.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(2), art.4 alin.(1) și art.9 alin.(7) 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 art.27 alin.(1) lit. e) și alin.(2), precum și art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind 
autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.1943/24.01.2013, 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a 
schimbării sediului social al societății de la adresa din „București, sector 2, bd. Carol I nr.34-36, etaj 5, clădirea International Business 
Center Modern”, la adresa din „București, sector 2, bd. Carol I nr.34-36, etaj 10, clădirea International Business Center Modern”,  
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1/21.01.2013. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni și 
copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificărilor 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. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 95 / 04.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(2), art.4 alin.(1) și art.9 alin.(7) 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.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), respectiv art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea societății S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1943/24.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. cu sediul în București,  
bd. Carol I nr.34-36, etaj 5, ca urmare a majorării capitalului social de la 553.928,5 lei la 598.928,5 lei în conformitate cu  
Hotărârea A.G.E.A. nr.1/21.01.2013 și cu actul constitutiv al societății, în original, din data de 21.01.2013. 



Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a majorării capitalului social, 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 către societatea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 97 / 05.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
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) și 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 OTP BANK ROMÂNIA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.1373/18.01.2013, completată prin adresa nr.1505/21.01.2013, 
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 Nazarevscky Magdalena prin 
Decizia C.N.V.M. nr.273/26.02.2010, în numele OTP BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social în București, str. Buzești nr.66-68, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400460, reprezentând înscrierea doamnei Nazarevscky Magdalena în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele OTP BANK ROMÂNIA 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 unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 98 / 05.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004, 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, 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST 

BUCUREȘTI S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.325/07.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST 
BUCUREȘTI S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Târgu Jiu, str. Unirii nr.18-20, Complex Meșteșugăresc, et.3, 
camera 1, jud. Gorj. 
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 modificare 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  
CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA  

 

DECIZIA NR. 99 / 05.02.2013 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza prevederilor art.5, art.6 și art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2012 pentru aplicarea prevederilor art.6 din  

OUG nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la 
licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene și a art.18 alin.(3) din 
Regulamentul (UE) nr.1031/2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului european și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, 



având în vedere solicitarea S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.247/04.01.2013, 
completată prin adresa 2470/30.01.2013, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.02.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. pentru a licita în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze,  
în numele clienților, conform prevederilor art.18 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.1031/2010 privind calendarul, administrarea și alte 
aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

DECIZIA NR. 100 / 05.02.2013 
În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a examinat contestația formulată de dl Ionel Mitu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.352/18.10.2012. 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29494/29.10.2012, dl Mitu Ionel a formulat contestație împotriva  

Ordonanței C.N.V.M. nr.352/18.10.2012 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei în calitate de Președinte al 
Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A. Galați, pentru faptul că societatea nu a transmis la C.N.V.M. și operatorului de piață 
raportul curent cu privire la inițierea procedurii de insolvență. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din 

data de 05.02.2013, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite contestația formulată de dl Ionel Mitu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.352/18.10.2012. 
Art. 2. Se revocă Ordonanța C.N.V.M. nr.352/18.10.2012. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANȚA NR. 352 / 18.10.2012 

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, 

Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), din Legea nr.297/2004 coroborat cu art.113 A alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, 

având în vedere că din verificările efectuate, se reține faptul că S.C. COMAT S.A. Galați nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de 
piață un raport curent prin care investitorii să fie informați cu privire la inițierea proceduri de insolvență (dosar nr.5872/121/2012 înregistrat la 
Tribunalul Galați în data de 18.07.2012), 

se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 coroborat cu art.113 A alin.(1) lit. k) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010. 

În baza prevederilor art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3, art.273 alin.(1) lit. b), art.274 alin.(1) și art.275 alin.(1) 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 18.10.2012, Comisia Națională  
a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei dl Mitu Ionel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al  
S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876). 
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. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMAT S.A. Galați are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul 
curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Mitu Ionel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. COMAT S.A. Galați  
cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați jud. Galați. 
Art. 7. 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. COMAT S.A. Galați. 
Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață. 

p. PREȘEDINTE, 
Gheorghe ALBU 

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



 
DECIZIA NR. 102 / 07.02.2013 

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, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.157 alin.(1) și (6), art.159, art.162 și art.166 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.147 alin.(1) și alin.(2) lit. a) și ale art.149 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind 

autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.49/31.01.2006, în baza căruia a fost înscrisă în Registrul public al C.N.V.M. casa de 

compensare S.C. Casa Română de Compensație S.A., Decizia C.N.V.M. nr.158/30.01.2008, cu modificările și completările 
ulterioare, prin care a fost aprobat Regulamentul nr.3 privind gestionarea riscului al S.C. CRC S.A., precum și Decizia C.N.V.M. 
nr.155/15.02.2011 prin care s-a autorizat schimbarea denumirii S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI Sibiu în 
S.C. SIBEX - Sibiu STOCK EXCHANGE S.A., 

analizând solicitarea S.C. Casa Română de Compensație S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33758/19.12.2012, 
completată cu adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.698/11.01.2013, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.02 2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificarea reglementărilor S.C. Casa Română de Compensație S.A., constând în 
Regulamentul nr.3 privind gestionarea riscului, aprobat prin Decizia nr.158/30.01.2008, completată prin Deciziile C.N.V.M. 
nr.2080/27.10.2008, nr.960/17.06.2009, nr.1450/07.10.2009, nr.1616/19.11.2009, nr.1677/03.12.2009, nr.537/21.04.2010, 
nr.1546/25.11.2010 și nr.860/08.09.2011. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările prevăzute la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. S.C. Casa Română de Compensație S.A. are obligația să publice reglementările constând în Regulamentul nr.3 privind 
gestionarea riscului. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor prevăzute la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Casa Română de Compensație S.A. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.102/07.02.2013 

 
Modificări la Regulamentul nr.3 privind gestionarea riscului al S.C. Casa Română de Compensație S.A. 

 
1. Lit. e) de la alineatul (1) al art.13 va avea următorul cuprins: 
„e) Contribuția pentru tranzacționare CFD se va depune înainte de începerea efectuării de tranzacții cu CFD și poate fi constituită și din valori 

mobiliare sau valută, evaluate conform prevederilor art.27 și art.55 din prezentul regulament. Valoarea sa minimă poate fi zero și este stabilită 
de Consiliul de Administrație.” 

2. Alineatul (11) al art.56 va avea următorul cuprins: 
„(11) Marjele din specificațiile contractelor stabilite de CRC în condițiile prevăzute la alin.(1) vor avea același nivel pentru toți MC și pot fi reduse la 
jumătate din marja necesară pentru contul house în cazul MC ce deține calitatea de Market-Maker, dar numai pentru contractele pentru care deține 
această calitate.” 

3. Alineatul (2) al art.56 va avea următorul cuprins: 
„(2) Marjele vor fi actualizate periodic, în funcție de evoluția factorilor enumerați la alin.(1), ce influențează valoare și gradul de risc al contractului. 
CRC poate stabili marje mai mici pentru unele contracte și pentru o anumită perioadă a sesiunii de tranzacționare, în funcție de condițiile specifice 
de piață și în condițiile prevăzute la art.5 alin.(2) din Instrucțiunea nr.3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la C.N.V.M.” 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 103 / 07.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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 TRADEVILLE S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.2086/25.01.2013, 
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 TRADEVILLE S.A.  
ca urmare a schimbării sediului social din București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10 și 
etajul 5 - biroul nr.1, sector 2, în București, bd. Carol I nr.34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, 



în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1 din data de 18.01.2013. 
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 TRADEVILLE S.A. și 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 104 / 07.02.2013 

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.1192/20.12.2012, 
în temeiul art.13 și art.33 alin.(31) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare 

profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.51/04.04.2012, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.2632/01.02.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea, de către S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., a cursurilor de formare profesională continuă 
„Obligațiunile ipotecare și securitizarea creanțelor” - cod CFPC1.2013, CFPC2.2013, CFPC3.2013, ce vor avea loc la București,  
în perioadele 25-28 februarie 2013 (CFPC1.2013), 18-21 martie 2013 (CFPC2.2013) și 22-25 aprilie 2013 (CFPC3.2013), pentru care 
examenele vor avea loc în zilele de 1 martie 2013 (CFPC1.2013), 22 martie 2013 (CFPC2.2013) și 26 aprilie 2013 (CFPC3.2013). 
Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art.1 vor avea următoarea componență: 

- Mihai Lilea - președinte; 
- Victor Rădulescu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Denis Farima - membru supleant; 
- Alin Bitere - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 105 / 07.02.2013 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de 
intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

Autoritatea competentă care a autorizat FISM Denumire firmă de investiții (FISM) Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
Financial Services Authority UK (FSA) Waterside Independent Financial Advisers LTD PJM01FISMGBR0230 
Financial Services Authority UK (FSA) Gracechurch Investments LTD PJM01FISMGBR0512 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 106 / 08.02.2013 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1190/20.12.2012, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17341/29.11.2012, prin Încheierea din  



data de 10.10.2012 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.3574/3/2012, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitoarei S.C. AUTO ILIOARA S.A. București, iar Cabinetul Individual de Insolvență Oprea Doina a fost numit 
lichidator judiciar al acestei societăți, 

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

S.C. AUTO ILIOARA S.A. București s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AUTO ILIOARA S.A. București (CUI:343670) 
începând cu data de 12.02.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 107 / 08.02.2013 

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.1190/20.12.2012, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17341/29.11.2012, prin Încheierea din  

data de 10.10.2012, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr.3574/3/2012, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitoarei S.C. AUTO ILIOARA S.A. București, iar Cabinetul Individual de Insolvență Oprea Doina a fost numit 
lichidator judiciar al acestei societăți, 

conform informațiilor furnizate de ONRC, S.C. AUTO ILIOARA S.A. București se află în faliment, 
având în vedere Decizia nr.106/08.02.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

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

S.C. AUTO ILIOARA S.A. București s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AUTO ILIOARA S.A. București (CUI:343670) începând cu  
data de 12.02.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 108 / 08.02.2013 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1190/20.12.2012, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.15927/08.11.2012, respectiv a  

Notificării nr.165/02.11.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.3634/105/2011, împotriva debitoarei  
S.C. AGROMEC PLEAȘA S.A. Prahova, prin Sentința 1008/29.05.2012 s-a dispus intrarea în procedura generală a falimentului,  
iar Cabinetul Individual de Insolvență Maria Pohoața a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

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

S.C. AGROMEC PLEAȘA S.A. Prahova s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC PLEAȘA S.A. Prahova  
(CUI:7659646) începând cu data de 12.02.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 109 / 08.02.2013 

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.1190/20.12.2012, 
conform informațiilor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.15927/08.11.2012, respectiv a  

Notificării nr.165/02.11.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.3634/105/2011, împotriva debitoarei  
S.C. AGROMEC PLEAȘA S.A. Prahova, prin Sentința 1008/29.05.2012 s-a dispus intrarea în procedura generală a falimentului,  
iar Cabinetul Individual de Insolvență Maria Pohoața a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

conform informațiilor furnizate de ONRC, S.C. AGROMEC PLEASA S.A. Prahova se află în faliment, 



având în vedere Decizia nr.108/08.02.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC 
PLEAȘA S.A. Prahova, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC PLEAȘA S.A. Prahova (CUI:7659646) începând cu 
data de 07.02.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 110 / 08.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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 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 SUPER GOLD INVEST S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1610/22.01.2013, 
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 Gutu Elena, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.940/14.06.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. cu sediul social situat 
în Pitești, str. Crinului nr.18, jud. Argeș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/031437 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Gutu Elena. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
SUPER GOLD INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 111 / 08.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
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 societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.1609/22.01.2013, 
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 SUPER GOLD INVEST S.A., 
ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, bl.B5, parter, cam.2, jud. Argeș. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD 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 O.R.C. a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 112 / 08.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(2), art.4 alin.(1), art.9 alin.(7) și art.14 alin.(1) și (2) 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.33 și art.34 alin.(1) și (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, 

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 
C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea societății STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la C.N.V.M. 



cu nr.34320/27.12.2012, completată prin adresa nr.1792/23.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna VEBER KINGA-JOHANNA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al  
STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Veber Kinga-Johanna în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/300541, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor 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. Până la promovarea, de către doamna Veber Kinga-Johanna, a testului menționat la art.33 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.15/2004, conducătorii STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. răspund solidar cu reprezentantul 
Compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către 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. 113 / 08.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) și (2) și art.9 alin.(7) din OUG nr.32/2012, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. b), art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea 

și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
ca urmare a solicitării STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.32680/05.12.2012, completată cu adresele nr.34321/27.12.2012, nr.1792/23.01.2013 și nr.2912/05.02.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.  
cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, în conformitate cu 
Hotărârea A.G.E.A. nr.1/18.01.2013 și cu Actul constitutiv rescris al societății. 
Art. 2. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. poate desfășura următoarele activități: 

(1) administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru; 
(2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin.(1), poate administra, sub condiția autorizării C.N.V.M., și alte organisme 

de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale. 
Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 114 / 08.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în baza art.1 alin.(2), art.4 alin.(1), art.9 alin.(7) și art.12 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 art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în baza art.3 din Dispunerea de măsuri nr.19/11.10.2012, 
analizând solicitarea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.32680/05.12.2013, completată prin adresele nr.34321/27.12.2012, nr.1792/23.01.2013 și nr.2239/28.01.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății prin revocarea din funcția de director a dlui Sugar Liviu Claudiu și 
numirea dnei Vescan Maria-Aurora în această funcție, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din  
data de 20.12.2012. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 



în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 115 / 08.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
în baza art.1 alin.(2), art.4 alin.(1) și art.9 alin.(7) 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 art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 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, 

analizând solicitarea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la C.N.V.M.  
cu nr.33916/20.12.2012, completată prin adresele înregistrate cu nr.34321/27.12.2012, nr.1792/23.01.2013 și nr.2239/28.01.2013, 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.,  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin revocarea din funcția de membru C.A. a  
domnului Bulzan Michael și numirea în calitate de membru C.A. a domnului Roșianu Adrian, în conformitate cu prevederile 
Hotărârea A.G.O.A. nr.6/13.12.2012. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 116 / 08.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
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 că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.34420/28.12.2012 și completată prin adresele nr.1480/21.01.2013, nr.1715/23.01.2013 și nr.1716/23.01.2013, 
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 CARPATICA INVEST S.A., 
ca urmare a desființării sediului secundar (sucursală) situat în Timișoara, str. Paris nr.19, ap.2, jud. Timiș, autorizat de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.372/10.03.2009. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării 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. 117 / 08.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
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 că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.34420/28.12.2012 și completată prin adresele nr.1480/21.01.2013, nr.1715/23.01.2013 și 1716/23.01.2013, 



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 CARPATICA INVEST S.A., 
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) situat în Timișoara, str. Gheorghe Barițiu nr.40, parter, ap.S.A.D. nr.2, corp A, 
jud. Timiș. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării 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 

 

ATESTAT NR. 10 / 07.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), 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.10/07.02.2013 

 

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 

Cyprus Securities and 
Exchange Commission 

NKB Investments LTD PJM01FISMCYP1595 
196, Arch. Makarios III Avenue, Ariel 
Corner Building, 3rd Floor, Office 
301, 3030 Limassol, Cipru 

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

Cyprus Securities and 
Exchange Commission 

S.O. Spotoption 
Limited 

PJM01FISMCYP1596 
317, 28th Oktomvriou & Pan. 
Simeou Street, 3105 Limassol, Cipru 

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

 

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

ATESTAT NR. 11 / 07.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), 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.11/07.02.2013 
 

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) 

Meltemi Investment 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1597 
Suite 64, 55 Ebury Street, 
London SW1W 0PB 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Omers Private Equity 
U.K. Limited 

PJM01FISMGBR1598 
6 New Street Square, 
London EC4A 3BF 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Fidem Partners 
Limited 

PJM01FISMGBR1599 
84 Brook Street, London 
W1K 5EH 

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

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Squawker LTD PJM01FISMGBR1600 
27 Austin Friars, Suite 
202, London EC2N 2QP 

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

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

ATESTAT NR. 12 / 07.02.2013 
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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), 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 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 firmei de investiții GENÈVE INVEST (EUROPE) S.Á.R.L. 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 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 

Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) Luxembourg 

Genève Invest 
(Europe) S.Á.R.L. 

PJM01FISMLUX1594 
8-10, rue Mathias Hardt, 
L-1717 Luxemburg 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 13 / 07.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), 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 Malta Financial Services Authority (MFSA), 
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 NSFX LIMITED autorizată de către Malta Financial 
Services Authority (MFSA), 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 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 
Malta Financial Services 
Authority (MFSA) 

NSFX Limited PJM01FISMMLT1593 
168, St. Christopher Street, 
Valletta VLT 1467 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 
ATESTAT NR. 14 / 07.02.2013 

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.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), 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 Cyprus Securities and Exchange Commission, 
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  
ALPARI FINANCIAL SERVICES LTD autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission și înscrisă în  
Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiții 

(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 

Cyprus Securities and 
Exchange Commission 

Alpari Financial 
Services LTD 

PJM01FISMCYP1264 
58-60, Ayiou Athanasiou Avenue, Office 202, 
3723 Limassol, Cipru P.O. Box 54311, 3723 

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

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
AVIZ NR. 1 / 07.02.2013 

În temeiul art.2, art.7 și art.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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere prevederile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor  

în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adresei societății de avocați Popoviciu Nițu și Asociații, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27878/11.10.2012, 
în ședința din data de 07.02.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. (1) Prevederile art.12 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, reglementează participarea la adunarea 
generală a acționarilor prin mijloace electronice, în condițiile în care aceștia nu sunt prezenți fizic la adunare. 
(2) Prevederile art.18 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 se aplică în cazul utilizării unor buletine de vot pe format hârtie. 
(3) Exercitarea votului prin mijloace electronice direct în cadrul adunărilor generale ale acționarilor de către acționarii prezenți fizic la 
adunare se va putea realiza doar în condițiile respectării prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,  
cu modificările și completările ulterioare, precum și cu observarea prevederilor speciale ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și în condițiile în care: 

a) consiliul de administrație a aprobat în prealabil procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utilizării respectivelor mijloace 
electronice; 

b) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare și, 
totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat. 

(4) Cerința prevăzută la alin.(3) lit. b) trebuie respectată corespunzător și în cazul exercitării votului prin mijloace electronice la 
distanță, în situația în care acționarii participă prin mijloace electronice în conformitate cu art.12 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro și se 
comunică societății de avocați Popoviciu Nițu și Asociații. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
 


