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ORDONANȚA NR. 98 / 09.04.2013 

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 OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, 

acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul, 
luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari 

Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și 
AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după 
modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în 
AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de 
Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.), 

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra  
S.C. Amonil S.A. Slobozia, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.307/11.09.2012, nr.308/11.09.2012, nr.6/15.01.2013 și 
nr.7/15.01.2013 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în concertat, 
aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- 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 09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, în calitate de acționar al 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 250.000 de lei. 
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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca  
în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
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 ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și  
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași km. 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 99 / 09.04.2013 

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 OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, 

acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul, 
luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari 



Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și 
AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după 
modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în 
AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de 
Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.), 

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra  
S.C. Amonil S.A. Slobozia, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.307/11.09.2012, nr.308/11.09.2012, nr.6/15.01.2013 și 
nr.7/15.01.2013 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în concertat, 
aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- 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 09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, în calitate de acționar al 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 250.000 de lei. 
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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca  
în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
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 JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași km. 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR.100 / 11.04.2013 

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 nr.10/27.03.2012, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 01.10.2012-12.10.2012, 
se rețin următoarele: 

1. dl Cristian Sima nu a notificat Consiliul de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în cursul anului 2010,  
cu privire la natura și întinderea interesului sau relațiilor sale materiale, nerespectând astfel prevederile art.23 alin.(1)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, coroborat cu prevederile art.130 alin.(3) lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. sistemul de tranzacționare al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. a înregistrat deconectări multiple, situații care  
se încadrează în evenimentele de natură a impune notificarea de îndată a C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art.24 lit. d) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, notificări care nu s-au realizat. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor  
prevăzute la art.24 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006; 

3. dl Cristian Sima, pe parcursul derulării controlului de fond al C.N.V.M. (01.10.2012-12.10.2012) nu și-a îndeplinit atribuțiile de 
conducător al societății, prevăzute la art.24 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 și la art.37 din cadrul actului constitutiv al societății; 

4. s-a constatat faptul că dl Cristian Sima, în calitate de Președinte CA/Director General/Conducător al S.C. Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A., prin declarațiile din cadrul interviului cu titlul „Contestat de un grup de acționari, Cristian Sima mizează,  
în continuare, pe susținerea majorității acționarilor Sibex”, publicate în ziarul Bursa, ediția din data de 03.09.2012, a diseminat 
informații false, eronate și înșelătoare, de natură să dea semnale false și să inducă în eroare asupra instrumentelor financiare 
(acțiunile emitentului S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.), faptă prevăzută la art.244 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, și interzisă de art.248 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

5. dl Cristian Sima nu a dat curs solicitărilor formulate prin adresa înregistrată la sediul S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.  
cu nr.1647/08.10.2012, în termenul stipulat prin acestea, nerespectând astfel măsurile stabilite prin actele de control, faptă care 
constituie contravenție, în conformitate cu prevederile art.272 alin.(2) lit. a) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. reprezentanții S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. nu au făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților  



cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată astfel nerespectarea 
prevederilor art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

7. reprezentanții S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. nu au făcut dovada asigurării instruirii permanente a personalului  
în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.9 alin.(5)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Cristian Sima care, în calitate de Președinte CA/Director 
General/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.127/07.02.2012, calitate retrasă prin Decizia CA din data de 10.10.2012,  
în conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, era împuternicit să coordoneze activitatea zilnică 
a operatorului de piață. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, art.271, art.272 alin.(2) lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. c) pct.(ii) și art.275 din Legea nr.297/2004 modificată și 
completată prin OUG nr.32/2012 și art.85 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței  
din data de 11.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei dl Cristian Sima în calitate de Președinte CA/Director 
General/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.127/07.02.2012, calitate retrasă prin Decizia CA din data de 10.10.2012. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Cristian Sima și S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei la S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANȚA NR. 101 / 11.04.2013 

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 nr.10/27.03.2012, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 01.10.2012-12.10.2012, 
se rețin următoarele: 

1. sistemul de tranzacționare al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. a înregistrat deconectări multiple, situații care  
se încadrează în evenimentele de natură a impune notificarea de îndată a C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art.24 lit. d) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, notificări care nu s-au realizat. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la 
art.24 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006; 

2. deciziile Consiliului de Administrație, de admitere și respectiv de retragere a calității de participant la sistemul ATS a  
SSIF HTI Valori Mobiliare S.A., au fost transmise la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul prevăzut la art.66 alin.(2)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.66 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.2/2006; 

3. raportul anual ATS aferent anului 2010 a fost transmis prin adresa societății nr.374/10.02.2011, înregistrată la C.N.V.M.  
cu nr.3778/11.02.2011, depășind cu 11 zile termenul prevăzut la art.77 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006; 

4. reprezentanții S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. nu au făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților cu privire la 
prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.6 alin.(2) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

5. reprezentanții S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. nu au făcut dovada asigurării instruirii permanente a personalului  
în domeniul aplicării sancțiunilor internaționale. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.9 alin.(5) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.9/2009. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Darius Cipariu care, în calitate de Director General 
Adjunct/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.776/30.03.2006, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(2)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, era împuternicit să coordoneze activitatea zilnică a operatorului de piață. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și art.275 din Legea nr.297/2004, modificată și 
completată prin OUG nr.32/2012 și art.85 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2)  
din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței  
din data de 11.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Darius Cipariu, în calitate de Director General Adjunct/Conducător 
al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.776/30.03.2006. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  



în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Darius Cipariu și S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei la S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

ORDONANȚA NR. 102 / 11.04.2013 
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 nr.10/27.03.2012, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 01.10.2012-12.10.2012, 
se rețin următoarele: 

1. dl Bogdan Baloșan, în calitate de persoană inițiată în relația cu emitentul S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., nu a raportat la 
C.N.V.M. și la emitent, tranzacțiile efectuate în cont propriu în perioada 01.03.2012-07.05.2012, cu acțiuni ale respectivei societăți. 
Se constată astfel nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 

2. dl Bogdan Baloșan a depășit și respectiv, a scăzut sub pragul de deținere de 5% din drepturile de vot ale operatorului Sibex, 
neîndeplinindu-și obligația de a informa, în maximum 3 zile lucrătoare, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M. și piața 
reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare, asupra depășirii respectivului prag. Se constată astfel 
nerespectarea prevederilor art.116 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și ale art.228 alin.(1) din Legea nr.297/2004. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Bogdan Baloșan în calitate de acționar și în calitate de persoană 
inițiată în relația cu S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și art.275 din Legea nr.297/2004, modificată și 
completată prin OUG nr.32/2012 și art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2)  
din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței  
din data de 11.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Bogdan Baloșan în calitate de acționar și în calitate de persoană 
inițiată în relația cu S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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 la C.N.V.M. cel târziu 
în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bogdan Baloșan și S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei la S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

DECIZIA NR. 316 / 08.04.2013 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.87 alin.(4) lit. b) din 

Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 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, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. TRANSSIM S.A. Simeria, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.6519/14.03.2013, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 18.10.2006 privind schimbarea formei juridice a 
societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4004/15.12.2006, precum și a  
Actului Constitutiv al societății aferent acestei operațiuni înregistrat la ORC prin CIM nr.58516/27.11.2006 în baza  
Încheierii judecătorului delegat nr.12392/27.11.2006, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRANSSIM S.A. Simeria (CUI:7892926)  
începând cu data de 10.04.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



DECIZIA NR. 317 / 08.04.2013 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.87 alin.(4) lit. b) din 

Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum 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, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. TRANSSIM S.A. Simeria, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.6519/14.03.2013, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 18.10.2006 privind schimbarea formei juridice a 
societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4004/15.12.2006, precum și a  
Actului Constitutiv al societății aferent acestei operațiuni înregistrat la ORC prin CIM nr.58516/27.11.2006 în baza  
Încheierii judecătorului delegat nr.12392/27.11.2006, 

având în vedere Decizia nr.316/08.04.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSSIM S.A. Simeria, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționarea și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. TRANSSIM S.A. Simeria, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TRANSSIM S.A. Simeria (CUI:7892926) începând cu  
data de 10.04.2013. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 318 / 09.04.2013 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii  

în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, 
în temeiul art.2 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  

Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obiectivele 
fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea administrativă a pieței de capital, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.4325/20.02.2013, nr.6580/15.03.2013 și 

nr.8076/28.03.2013, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.692/09.08.2012, 
având în vedere concluziile raportului de evaluare privind estimarea valorii acțiunilor S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle 

întocmit de S.C. ELF EXPERT S.R.L., 
având în vedere faptul că prețul oferit de S.C. DAFORA S.A. Mediaș nu respectă prevederile art.204 alin.(4) din cadrul 

Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 04.04.2013, 

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

Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de  
S.C. DAFORA S.A. Mediaș, la prețul de 5 lei/acțiune. 
Art. 2. S.C. DAFORA S.A. Mediaș are obligația de a depune la C.N.V.M. în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
decizii, documentația necesară derulării ofertei la prețul minim determinat cu respectarea prevederilor art.204 alin.(4) din cadrul  
Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

DECIZIA NR. 319 / 09.04.2013 
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) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.,  

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8297/01.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Bănică Nicoleta-Laura, având Atestatele profesionale nr.1764/26.10.2005 și nr.2704/28.02.2006,  
în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, județul Cluj. 



Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Bănică Nicoleta-Laura în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402574 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 320 / 09.04.2013 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

prin adresa nr.4341/20.02.2013, completată prin adresele nr.5540/06.03.2013 și nr.8413/01.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul CHIȘU Mihai, având Atestatele profesionale nr.1881/21.11.2005 și nr.3341/19.07.2006, în calitatea 
de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Numele și prenumele Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
Chișu Mihai PFR02ASIF/402575 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 321 / 09.04.2013 

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, 

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7132/20.03.2013, Alabastra Mining Limited, în calitate de acționar majoritar al 
S.C. FORADEX S.A., prin reprezentant legal - avocat Alina Constantinescu, a formulat contestație împotriva Deciziei C.N.V.M. 
nr.210/05.03.2013, solicitând următoarele: 

- suspendarea provizorie a Deciziei C.N.V.M. nr.210/05.03.2013; 
- revocarea în tot a Deciziei C.N.V.M. nr.210/05.03.2013; 
- aprobarea documentului de ofertă depus de subscrisa prin cererea înregistrată la C.N.V.M. sub nr.20775/23.07.2012. 

În fapt, prin Decizia C.N.V.M. nr.210/05.03.2013, s-a respins documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a  
S.C. FORADEX S.A. București inițiată de ALABASTRA MINING LIMITED Limassol, Cipru, la prețul de 0,839 lei/acțiune, societatea 
ofertantă având obligația de a depune la C.N.V.M. în termen de cel mult 15 zile de la emiterea deciziei, documentația necesară 
derulării ofertei la prețul minim determinat cu respectarea prevederilor art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Măsura a fost adoptată având în vedere că prețul oferit de ALABASTRA MINING LIMITED Limassol, Cipru nu respectă 
prevederile art.204 alin.(4) din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Măsura a fost adoptată în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și 
obligatorii în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, în temeiul art.2 
din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și 
completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. - 
autoritatea administrativă a pieței de capital, în temeiul art.9 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, cu privire la respingerea documentului de ofertă. 

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 09.04.2013, 

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de ALABASTRA MINING LIMITED Limassol, Cipru împotriva Deciziei C.N.V.M. 
nr.210/05.03.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr.210/05.03.2013, ca fiind temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 322 / 09.04.2013 

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, 

s-a examinat contestația formulată de S.C. Mattera Com S.A. prin reprezentant legal - administrator, Procopenco Ala 
împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.5366/04.03.2013, S.C. Mattera Com S.A. prin reprezentant legal - 
administrator, Procopenco Ala a formulat contestație împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013. 

Prin Decizia C.N.V.M. nr.30/18.01.2013 a fost modificată Decizia C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 în sensul că „referirea la 
data decontării tranzacției din data de 28.10.2010 s-a modificat din 31.10.2010 în 02.11.2010, iar intervalul 31.10.2009-30.10.2010 
s-a modificat în 02.11.2009-01.11.2010”. 

Prin același act individual a fost respinsă solicitarea formulată de S.C. Mattera Com S.A. cu privire la stabilirea prețului 
acțiunilor ce fac obiectul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Electroargeș S.A. prin metoda evaluării de către un evaluator 
independent agreat de C.N.V.M. și împărțirea valorii rezultate din evaluare la numărul de acțiuni ce fac obiectul ofertei publice de 
preluare obligatorie. 

Potrivit art.3 din Decizia C.N.V.M. nr.30/18.01.2013, prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. Electroargeș S.A. inițiată de S.C. Mattera Com S.A. și de persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat va fi stabilit 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012. 

De asemenea, S.C. Mattera Com S.A. i-a fost acordat un termen de cel mult 15 zile de la data emiterii Deciziei nr.30/18.01.2013 
pentru depunerea documentației privind oferta publică de preluare obligatorie a S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș. 

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 09.04.2013, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. Mattera Com S.A. prin reprezentant legal - administrator, Procopenco Ala împotriva 
Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr.30/18.01.2013 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 323 / 09.04.2013 

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, 

s-a examinat contestația formulată de S.C. Libron Consulting S.A. Galați prin reprezentant legal - administrator, 
Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.27/29.01.2013. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.5036/28.02.2013, S.C. Libron Consulting S.A. Galați prin reprezentant legal - 
administrator, Procopenco Ala a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.27/29.01.2013. 

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.27/29.01.2013, s-a instituit în sarcina S.C. Libron Consulting S.A. Galați și Manole Dumitrescu Dan, 
împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a  
S.C. Aurora S.A. Târgu Frumos, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe. 

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 09.04.2013, 
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. Libron Consulting S.A. Galați prin reprezentant legal - administrator,  
Procopenco Ala împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.27/29.01.2013. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.27/29.01.2013 ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 



DECIZIA NR. 325 / 10.04.2013 
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, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.2980/19.03.2013, completată prin adresa nr.7734/26.03.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului CRĂCIUNICĂ CEZAR-VICTOR, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.160/10.02.2012, în numele S.S.I.F.VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul social situat în București, 
Splaiul Unirii nr.4, bl.B3, sector 4. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/342500 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului CRĂCIUNICĂ CEZAR-VICTOR. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică 
în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 326 / 10.04.2013 
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, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.6725/18.03.2013, completată prin adresa nr.9075/08.04.2013, 
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 GRIGORE MEDA-ADA, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.3268/25.10.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social 
situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30B, jud. Timiș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/021144 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei GRIGORE MEDA-ADA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare Romcapital S.A. 
și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 

DECIZIA NR. 327 / 10.04.2013 
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), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) 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.6764/18.03.2013, completată prin adresa nr.8504/02.04.2013, 
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. Coriolan Brediceanu nr.13-15, sc.B, et.1, ap.20, 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 



 
DECIZIA NR. 328 / 10.04.2013 

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.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.6090/12.03.2013, completată prin adresele nr.8020/28.03.2013 și nr.8487/02.04.2013, 
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 ELDAINVEST S.A.  
ca urmare a modificării componenței conducerii, prin numirea domnului Căpcănaru-Bibicu Anton-Laurențiu în locul  
doamnei Moraru Lidia, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data de 05.03.2013. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în 
modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la 
data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ELDAINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 329 / 11.04.2013 

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

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
ca urmare a adresei SSIF ELDAINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8654/03.04.2013, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 11.04.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. LACTA S.A. Giurgiu inițiată de către  
doamna Procopenco Ala, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 10.004.107 acțiuni, reprezentând 36,74% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,229 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 18.04.2013-10.05.2013; 
- intermediarul ofertei: SSIF ELDAINVEST S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. LACTA S.A. Giurgiu permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) 
fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 330 / 11.04.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.35 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.40 și art.41 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, 
în baza prevederilor art.2 alin.(1) și art.5 alin.(1) pct.4 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr.7369/22.03.2013 de SCPA Tripșa și Negru, în calitate de reprezentant 



al domnului Marineanu Dragoș-Andrei, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.04.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Marineanu Dragoș-Andrei, având Atestatul profesional nr.115/29.11.2012, în calitate de consultant 
de investiții. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Marineanu Dragoș-Andrei în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR04CIPF/400031, în calitatea de 
consultant de investiții. 
Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei decizii, domnul Marineanu Dragoș-Andrei are obligația de a transmite 
la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare eliberat de registrul comerțului sau administrația financiară teritorială. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Marineanu Dragoș-Andrei și va fi publicată în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

DECIZIA NR. 331 / 11.04.2013 
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 prin 

Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.35 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.40 și art.41 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, 
în baza prevederilor art.2 alin.(1) și art.5 alin.(1) pct.4 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr.7617/25.03.2013 de domnul Massaci Alexandru-Ioan, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.04.2013, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Massaci Alexandru-Ioan, având Atestatul profesional nr.34/04.04.2013, în calitate de consultant de 
investiții. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Massaci Alexandru-Ioan în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR04CIPF/400030, în calitatea de 
consultant de investiții. 
Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei decizii, domnul Massaci Alexandru-Ioan are obligația de a transmite 
la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare eliberat de registrul comerțului sau administrația financiară teritorială. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Massaci Alexandru-Ioan și va fi publicată în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 

DECIZIA NR. 332 / 11.04.2013 
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.(1^1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, 
potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012, 
având în vedere cererile formulate de Banca Comercială Română S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6556/15.03.2013, 

nr.6926/19.03.2013, nr.7634/26.03.2013, nr.7635/26.03.2012 și nr.7636/26.03.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

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

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare C.N.V.M. 
1. Mateeș Camelia Elena Mihaela 826/02.09.2011 
2. Iovu Mona 874/29.04.2008, poziția nr.21 
3. Cucu Gabriela Iulia 284/25.03.2011, poziția nr.12 
4. Petrescu Ionuț Paul 874/29.04.2008, poziția nr.49 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Mateeș Camelia Elena Mihaela PFR02ADEL/130867 
2. Iovu Mona PFR02ADEL/370472 
3. Cucu Gabriela Iulia PFR02ADEL/080813 
4. Petrescu Ionuț Paul PFR02ADEL/400500 



 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 333 / 11.04.2013 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa nr.6197/12.03.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul DINICĂ Mihai Cristian având Atestatul profesional nr.31/15.03.2013, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
DINICĂ Mihai Cristian PFR02ASIF/402577 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 334 / 11.04.2013 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.21/13.12.2012, 
în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. prin adresa 

nr.6094/12.03.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna VASILE Alina Gabriela, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, având  
Atestatul profesional nr.132/08.03.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
VASILE Alina Gabriela PFR02ASIF/402576 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 335 / 11.04.2013 

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, aprobată 
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 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.36/09.04.2013, 
având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M.  

cu nr.9643/11.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF-02.2013, organizat de C.P.F. Millenium la 
București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 13 aprilie-17 aprilie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți,  
se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de18 aprilie 2013. 
Art. 2. Se autorizează cursul „Pregătirea personalului din cadrul Compartimentului de control intern” cod CCI-02.2013, organizat de 
C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 13 aprilie-17 aprilie 2013. Examenul, în funcție de 
numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua 
de 18 aprilie 2013. 
Art. 3. Se autorizează cursul „Consultanți de investiții” cod CI-02.2013, organizat de C.P.F. Millenium la București,  
str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 13 aprilie-17 aprilie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți,  
se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I, nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 18 aprilie 2013. 
Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la articolele 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență: 

- Mihai Lilea  - președinte; 
- Alin Bitere  - membru; 
- Mihai Radu  - membru; 
- Dan Stoicescu  - membru supleant; 
- Victor Rădulescu - membru supleant. 

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

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 336 / 11.04.2013 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1189/20.12.2012, 
în temeiul art.4 și art.9 alin.(1) din OUG nr.32/2012, 
în conformitate cu prevederile art.33 și art.34 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, 
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., 
având în vedere solicitarea societății de administrare a investițiilor S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5264/04.03.2013 și nr.8530/02.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează dna SACHE NICOLETA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de 
administrare a investițiilor S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea dnei SACHE NICOLETA în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/400545, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 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 către societatea de administrare a investițiilor S.A.I. SWISS CAPITAL 
ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 36 / 09.04.2013 

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în conformitate cu prevederile art.6, art.7 și art.10 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.144/17.06.2003, modificat prin atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, precum și 

Decizia C.N.V.M. nr.1614/17.07.2006, 
având în vedere solicitările și comunicările C.P.F. „Millenium” transmise la C.N.V.M. prin adresele înregistrate la C.N.V.M. 

cu nr.33821/19.12.2012, nr.5451/05.03.2013, nr.7003/19.03.2013 și nr.8002/28.03.2013, 
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 09.04.2013,  

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



ATESTAT 
Art. 1. Se atestă Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” (C.P.F. „Millenium”), cu sediul în municipiul București, Bulevardul Carol I 
nr.37, etaj 1, ap. 4, sector 2., în calitate de organism de formare profesională. 
Art. 2. În baza prezentului atestat, C.P.F. „Millenium” poate organiza următoarele tipuri de cursuri: 

- agenți pentru servicii de investiții financiare; 
- personal al Compartimentului de control intern; 
- consultanți de investiții; 
- alte tipuri de cursuri privind activitățile, operațiunile și legislația specifice pieței de capital. 

Art. 3. Conducerea C.P.F. „Millenium” este realizată de către un Consiliu Director alcătuit din domnul Adrian Simionescu - 
președinte, doamna Mihaela Jeni Miu - vicepreședinte și domnul Lucian Ioan Fulea - membru al Consiliului Director. 
Art. 4. La cursurile organizate de C.P.F. „Millenium” pot activa ca lectori următoarele persoane: 

- Vergil Popescu 
- Mihail Ioan Mircea Radu 
- Septimiu Stoica 
- Doru Puiu Tiberiu 
- Adrian Mitroi 
- Dragoș Simion 
- Daniel Stoicescu 
- Mirela Dascălu 
- Bogdan Nicolae Roșu 
- Paul Laurențiu Barangă 
- Alice Mădălina Oprea 
- Adrian Simionescu 
- Lucian Ioan Fulea 
- Mihaela Jeni Miu 
- Cristina Mihaela Pavel 
- Mihai Leontin Ionuț. 

Art. 5. Prezentul atestat intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
Art. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului atestat, Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat prin  
Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, nu mai produce efecte. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
AVIZ NR. 11 / 10.04.2013 

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

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

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

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

cu nr.3108/06.02.2013 completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.4888/27.02.2013 și nr.6092/12.03.2013, 
nr.7296/22.03.2013, nr.7591/25.03.2013 și nr.8764/04.04.2013, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se înregistrează Fondul Închis de Investiții BET-FI INDEX INVEST, administrat de S A I BROKER S.A. și având ca depozitar 
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții 
permisivă, care atrag în mod public resurse financiare. 
Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului Închis de Investiții BET-FI INDEX INVEST în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri Închise de 
Investiții din România, cu numărul CSC08FIIR/120035. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S A I BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
AVIZ NR. 12 / 10.04.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în temeiul art.33 alin.(1) din Ordonanța de urgență 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 baza dispozițiilor art.8 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
ținând cont de cererea societății de administrare a investițiilor S A I BROKER S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.3108/06.02.2013, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.4888/27.02.2013 și nr.6092/12.03.2013, 
nr.7296/22.03.2013 și nr.7591/25.03.2013, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.04.2013, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează delegarea de către societatea S A I BROKER S.A. a activității de distribuție a titlurilor de participare emise de 
Fondul închis de investiții BET-FI Index Invest, către SSIF Broker S.A. 
Art. 2. Societatea S A I BROKER S.A. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării menționate la articolul 1. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S A I BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
AVIZ NR. 13 / 11.04.2013 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 
în baza art.6 și art.33 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.8 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33143/11.12.2012, 

completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6482/14.03.2013, nr.8714/03.04.2013 și nr.9086/08.04.2013, 
în ședința din data de 11.04.2013, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează delegarea de către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. a activității de contabilitate a organismelor de 
plasament colectiv administrate, prevăzută la art.6 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, 
către PFA - Alina Mihăescu, expert contabil. 
Art. 2. OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării activităților menționate 
la articolul 1. 
Art. 3. Toate cheltuielile aferente contractului menționat la articolul 1 vor fi suportate de către OTP Asset Management România 
S.A.I. S.A. din comisionul de administrare încasat de aceasta. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicat 
în Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 


