
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare 

 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL  A.S.F. 
 

Activitatea  în  perioada  16.09.2013 - 20.09.2013 
12.11.2013 11:55 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/115 / 17.09.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile 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 nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7810/26.07.2013,  

completată prin adresa nr. A- 9693/20.08.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna BURLACU GEORGIANA CRISTINA, având Atestatul profesional nr. 3272/30.06.2006, în calitatea 
de agent pentru servicii de investiții financiare în numele SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, 
NEOCITY TOWER, Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BURLACU GEORGIANA CRISTINA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402595 în calitate 
de agent pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/116 / 19.09.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor 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 SSIF TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 8805/08.08.2013, completată prin 

adresa nr. A-10666/02.09.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL S.A. ca urmare a modificării 
componenței conducerii societății, prin numirea domnului Dobran Emilian în calitate de conducător conform Hotărârii CA  



din data de 29.07.2013. 
Art. 2. SSIF TRANSILVANIA CAPITAL S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. 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, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/406 / 17.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin  
Legea nr. 113/20013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători  
de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța  
nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni  
ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare  
a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Curtea de Argeș, începând cu data de 18.09.2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/407 / 17.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. Galați; 
- Chelu Cătălin Constantin, S.C. FRICOM S.A., S.C. ZORDER BIG S.A. și Manole Dumitrescu Dan dețin acțiuni reprezentând  

mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 
- Chelu Cătălin Constantin și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare 

obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- S.C. FRICOM S.A. a achiziționat acțiuni emise de S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman prin tranzacții derulate  

pe piața de capital ulterior emiterii Ordonanței C.N.V.M. nr. 28/29.01.2013, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (2)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 

- Chelu Cătălin Constantin, S.C. GEOCHIS S.A. și S.C. PROSANIO S.A. (persoane prezumate că acționează în mod concertat  
cu Chelu Cătălin Constantin) împreună cu Manole Dumitrescu Dan au derulat tranzacții cu acțiuni emise de S.C. AURORA S.A., 
S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. și S.C. GALFINBAND S.A., tranzacții negociate în prealabil; 

- S.C. LIBRON CONSULTING S.A. (persoană juridică unde Procopenco Ala deține 99,5% din capitalul social al acesteia) împreună 
cu Manole Dumitrescu Dan dețin 62.278 de acțiuni reprezentând 34,03% din capitalul social al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 

- doamna Procopenco Ala a fost identificată ca făcând parte din grupul de persoane care acționează în mod concertat cu  



Chelu Cătălin Constantin, prin acte individuale emise de C.N.V.M. (ex. Ordonanțele C.N.V.M. nr. 376/25.08.2011 și  
nr. 378/25.08.2011) și a mai fost sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004  
prin Ordonanțele nr. 310/20.07.2011, nr. 476/13.10.2011, nr. 502/24.10.2011, nr. 571/22.11.2011 și nr. 56/21.02.2012; 

- doamna Procopenco Ala a fost/este asociat alături de domnul Chelu Cătălin Constantin în cadrul următoarelor societăți:  
Alfaline S.A., Amattis S.A., Cibrosat S.A., Debrocons S.A., Delmato Grup S.A., Epsomatic S.A., Fimansat S.A., Goras Consulting S.A., 
Groval Trade S.A., Lineas Trade S.A., Mattera Com S.A., Petasites S.R.L., Prosanio S.A. și Scop Line S.A; 

- doamna Procopenco Ala deține 98,5% din capitalul social al S.C. ZORDER BIG S.A.; 
- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. h), i), e) și j)  

din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 28/29.01.2013; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile art. 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al  
S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman (CUI:2053818) și acționar al S.C. FRICOM S.A. Galați, acționar al societății emitente. 
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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Chelu Cătălin Constantin, Manole Dumitrescu Dan, S.C. ZORDER BIG S.A. și S.C. FRICOM S.A. Galați împreună cu 
persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei 
decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. Galați prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, precum și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, Roman, jud. Neamț. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/408 / 17.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- Manole Dumitrescu Dan deține, în prezent, 15,77% din capitalul social al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 
- Manole Dumitrescu Dan, S.C. ZORDER BIG S.A., Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. dețin acțiuni reprezentând  

mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 
- Manole Dumitrescu Dan și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare 

obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcându-se astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- Manole Dumitrescu Dan a achiziționat acțiuni emise de S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman prin tranzacții derulate pe 

piața de capital ulterior emiterii Ordonanței C.N.V.M. nr. 28/29.01.2013, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (2)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 

- Manole Dumitrescu Dan împreună cu Chelu Cătălin Constantin, S.C. GEOCHIS S.A. și S.C. PROSANIO S.A.  
(persoane prezumate că acționează în mod concertat cu Chelu Cătălin Constantin), au derulat tranzacții cu acțiuni emise de  
S.C. AURORA S.A., S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. și S.C. GALFINBAND S.A., tranzacții negociate în prealabil; 

- Manole Dumitrescu Dan împreună cu S.C. LIBRON CONSULTING S.A. (persoană juridică unde Procopenco Ala deține 99,5% 
din capitalul social) dețin 62.278 de acțiuni reprezentând 34,03% din capitalul social al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 

- doamna Procopenco Ala a fost identificată ca făcând parte din grupul de persoane care acționează în mod concertat cu  
Chelu Cătălin Constantin, prin acte individuale emise de C.N.V.M. (ex. Ordonanțele C.N.V.M. nr. 376/25.08.2011 și  
nr. 378/25.08.2011) și a mai fost sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004  
prin Ordonanțele nr. 310/20.07.2011, nr. 476/13.10.2011, nr. 502/24.10.2011, nr. 571/22.11.2011 și nr. 56/21.02.2012; 

- doamna Procopenco Ala a fost/este asociat alături de domnul Chelu Cătălin Constantin în cadrul următoarelor societăți:  
Alfaline S.A., Amattis S.A., Cibrosat S.A., Debrocons S.A., Delmato Grup S.A., Epsomatic S.A., Fimansat S.A., Goras Consulting S.A., 
Groval Trade S.A., Lineas Trade S.A., Mattera Com S.A., Petasites S.R.L., Prosanio S.A. și Scop Line S.A.; 

- doamna Procopenco Ala deține 98,5% din capitalul social al S.C. ZORDER BIG S.A. Galați; 



- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. e), h), i) și j)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 28/29.01.2013; 
- prevederile art. 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei, domnul Manole Dumitrescu Dan, în calitate de acționar al  
S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman (CUI:2053818). 
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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Manole Dumitrescu Dan, Chelu Cătălin Constantin, S.C. ZORDER BIG S.A. și S.C. FRICOM S.A. Galați împreună cu 
persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei 
decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Manole Dumitrescu Dan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, Roman, jud. Neamț. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/409 / 17.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- Procopenco Ala deține 98,5% din capitalul social al S.C. ZORDER BIG S.A. Galați; 
- S.C. ZORDER BIG S.A., Manole Dumitrescu Dan, Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. dețin acțiuni reprezentând 
mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 
- S.C. ZORDER BIG S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de 
preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcându-se astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 
- doamna Procopenco Ala a fost identificată ca făcând parte din grupul de persoane care acționează în mod concertat cu  
Chelu Cătălin Constantin, prin acte individuale emise de C.N.V.M. (ex. Ordonanțele C.N.V.M. nr. 376/25.08.2011 și  
nr. 378/25.08.2011) și a mai fost sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004  
prin Ordonanțele nr. 310/20.07.2011, nr. 476/13.10.2011, nr. 502/24.10.2011, nr. 571/22.11.2011 și nr. 56/21.02.2012; 
- doamna Procopenco Ala a fost/este asociat alături de domnul Chelu Cătălin Constantin în cadrul următoarelor societăți: 
Alfaline S.A., Amattis S.A., Cibrosat S.A., Debrocons S.A., Delmato Grup S.A., Epsomatic S.A., Fimansat S.A.,  
Goras Consulting S.A., Groval Trade S.A., Lineas Trade S.A., Mattera Com S.A., Petasites S.R.L., Prosanio S.A. și Scop Line S.A.; 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A. (persoană juridică unde Procopenco Ala deține 99,5% din capitalul social) împreună cu 
Manole Dumitrescu Dan dețin 62.278 de acțiuni reprezentând 34,03% din capitalul social al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 
- Manole Dumitrescu Dan împreună cu Chelu Cătălin Constantin, S.C. GEOCHIS S.A. și S.C. PROSANIO S.A.  
(persoane prezumate că acționează în mod concertat cu Chelu Cătălin Constantin), au derulat tranzacții cu acțiuni emise de 
S.C. AURORA S.A., S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. și S.C. GALFINBAND S.A., tranzacții negociate în prealabil; 
- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. h), i) și j)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 28/29.01.2013; 
- având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001, 
- având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012, 
- având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar al S.C. ZORDER BIG S.A. Galați, 
acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 
Art. 2. Chelu Cătălin Constantin, Manole Dumitrescu Dan, S.C. ZORDER BIG S.A. și S.C. FRICOM S.A. Galați, împreună cu 
persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei 
decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Procopenco Ala și S.C. ZORDER BIG S.A. Galați prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire, precum și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, Roman, jud. Neamț. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/410 / 17.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 350/sind/11.02.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 5222/62/2010, publicată în  

BPI nr. 3180/20.02.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. LEMEXIM S.A. Brașov (CUI:1107081) și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. LEMEXIM S.A. Brașov este în faliment, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. LEMEXIM S.A. Brașov (CUI:1107081) începând cu 
data de 20.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/411 / 17.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 350/sind/11.02.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 5222/62/2010, publicată în  

BPI nr. 3180/20.02.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. LEMEXIM S.A. Brașov (CUI:1107081) și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. LEMEXIM S.A. Brașov (CUI:1107081) începând cu data de 20.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/412 / 17.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară (A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la 
activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. TUBINOX S.A. București prin legislația pieței de capital, se reține faptul că 
S.C. TUBINOX S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează: 

- raportul curent privind convocarea A.G.O.A. din data de 25/26.06.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 07.08.2013  
iar la operatorul de piață nu a fost transmis, nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. b)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de A.G.O.A. din data de 25.06.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 07.08.2013  
iar la operatorul de piață nu a fost transmis, nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. c)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 

având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale: 
 art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 
 art. 113 A alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 
 art. 2 pct. III din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010, 

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, art. 206 din OUG nr. 32/2012, art. 271 și art. 275 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul AJOY LODHA în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al  
S.C. TUBINOX S.A. București (CUI:11072150). 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată dlui AJOY LODHA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la S.C. TUBINOX S.A. 
București cu sediul în str. Industriilor nr.14, sector 3, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și 
pe website-ul operatorului de piață. 
Art. 3. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată,  
la data comunicării ei către S.C. TUBINOX S.A. București. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/413 / 17.09.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile 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 nr. 2/2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 9593/19.08.2013, completată prin adresa nr. 10916/04.09.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului ȘERBĂNOIU LIVIU, acordată prin  
Decizia nr. 4249/03.12.2003, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat  
în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/080403 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului Șerbănoiu Liviu. 



Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/414 / 17.09.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 și art. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/2012; 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-6899/15.07.2013, completată prin adresa nr. 9992/23.08.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat a domnului SANTAMARIA KEITH STEPHEN, acordată prin  
Decizia nr. 378/17.03.2010, 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. PFR02ADEL/400921 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului SANTAMARIA KEITH STEPHEN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/415 / 17.06.2013 
În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2)  

din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, 

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F.-S.I.I.F. nr. A/147/27.06.2013. 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8510/05.08.2013, dl Burcă Sergiu a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei nr. A/147/27.06.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 51.000 de lei în calitate acționar al  
S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, în sarcina acestuia reținându-se faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în 
mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a emitentului, încălcând prevederile  
art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 

De asemenea, prin actul administrativ individual contestat s-a dispus că petentul, împreună cu persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M.  
nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013. 

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității 
de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/400/12.09.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F.- S.I.I.F. nr. A/147/27.06.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F.- S.I.I.F. nr. A/147/27.06.2013 ca fiind temeinică și legală. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. A/147 / 27.06.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 246/03.08.2012 și a Atestatului C.N.V.M. nr. 117/07.09.2012, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., 
doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A.,  
S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună 
cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., 
încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- domnul Burcă Sergiu are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A.,  

S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A.,S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES 
DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu)  
sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art. 2 
alin. (1) pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborate cu  
art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e); 

- Burcă Sergiu împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., 
S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., 
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și Postelnicu Teofil dețin 68,7% din capitalul social al 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 

având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Burcă Sergiu, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.  
Curtea de Argeș. 
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 deciziei. Prezenta decizie 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. S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,S.C. PROSANIO S.A., 
doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A.,S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și  
Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către 
A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Burcă Sergiu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/416 / 19.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/353/22.08.2013 prin care s-a solicitat ca în cadrul documentului de ofertă publică de 



preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe să fie inserate 
informații privind noile caracteristici ale S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari după înregistrarea la instituțiile 
pieței a operațiunii de diminuare a capitalului social aflată în derulare, 

având în vedere Hotărârea AGEA a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari din data de 16.09.2013 
potrivit căreia diminuarea de capital social nu va putea fi dusă la îndeplinire, 

ca urmare a adresei S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11942/18.09.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 
Voluntari inițiată de IACIU GHEORGHE, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 122.570.385 de acțiuni, reprezentând 61,9460% din capitalul social; 
 valoare nominală: 1 leu/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,16 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 26.09.2013-16.10.2013; 
 intermediarul ofertei: S.S.I.F. SWISS CAPITAL 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. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor 
vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități 
egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R. 
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 Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/417 / 19.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- în cadrul AGEA din data de 01.04.2011 a S.C. FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii, Bacău s-a hotărât printre altele, 

schimbarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L.; 
- la data AGEA, S.C. FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 12  

din Legea nr. 31/1990 pentru a se putea transforma în societate cu răspundere limitată, având peste 50 de acționari; 
- conform art. 2 al Hotărârii AGEA din data de 01.04.2011, s-a realizat o răscumpărare de către societate a unui număr de  

391.499 de acțiuni proprii reprezentând 31,95% din capitalul social și o cumpărare ulterioară a acestor acțiuni de la societate de 
către dna Saghin Oana Georgiana, operațiuni efectuate în afara pieței de capital și fără respectarea legislației incidente 
societăților tranzacționate pe piața de capital; 

- în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (2) litera b) din Legea nr. 31/1990, articol legal invocat de societate în cadrul hotărârii 
adoptate, societatea putea să plătească tuturor acționarilor societății „cote-părți din aporturi, proporțional cu reducerea capitalului 
social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială” și numai în vederea diminuării capitalului social,  
nu să „deposedeze” de acțiuni doar pe acționarii minoritari; 

- în situația unei societăți tranzacționate pe piața de capital, retragerea din societate a acționarilor se poate realiza printr-o 
operațiune de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni derulată cu respectarea legislației incidente sau ca urmare a 
finalizării procedurilor prevăzute de art. 206 din Legea nr. 297/2004; 

- derularea operațiunii așa cum a fost aprobată în cadrul AGEA din data de 01.04.2011, prin nerespectarea prevederilor legale 
incidente societăților tranzacționate pe piața de capital, a avut ca efect pierderea calității de acționar pentru un număr de  
peste 400 acționari ai societății; 

- S.C. FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii nu a transmis la A.S.F./C.N.V.M. și BVB Rapoartele curente aferente convocării 
și Hotărârii AGEA din data de 01.04.2011 și nu a dat curs solicitărilor de transmitere de informații și documente privind hotărârile 
adoptate, astfel că acționarii societății nu au fost informați cu privire la derularea operațiunii hotărâte în cadrul respectivei AGEA. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Saghin Ghiorghi, în calitate de Administrator și acționar 



majoritar al S.C. FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii. 
În baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. 1 lit. g) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind 

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Saghin Ghiorghi, în calitate de Administrator și acționar 
majoritar al S.C. FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii (CUI:975838). 
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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și 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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Saghin Ghiorghi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii, cu sediul în satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, jud. Bacău, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/418 / 19.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. CRIORTEX S.A. Oradea a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 06.02.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1334/12.03.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 7153/20.02.2013, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CRIORTEX S.A. Oradea (CUI:54590) începând cu 
data de 24.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/419 / 19.09.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. CRIORTEX S.A. Oradea a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 06.02.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1334/12.03.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 7153/20.02.2013, 

având în vedere Decizia nr. A/418/19.09.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. CRIORTEX S.A. Oradea, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 



Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. CRIORTEX S.A. Oradea (CUI:54590) începând cu data de 24.09.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/420 / 19.09.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile 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, coroborate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 93/2012 modificată și aprobată prin 
Legea nr. 113/2013, 

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 ca urmare a Sentinței comerciale nr. 1720 din 24.02.2010  
a Tribunalului București, Secția a VII a Comercială - Dosar nr. 27637/3/2007), 

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 administrate a investițiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 2678/27.09.2005, prin care a fost desemnată Pioneer Asset Management SAI S.A. 
(fostă CA IB Asset Management S.A.I. S.A.) în calitate de administrator al Fondului Național RETCON, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
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 decizie intră în vigoare la data de 23.09.2013. 
Art. 4. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta decizie. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarului Central S.A. și băncilor  
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul Autorităț ii de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/421 / 19.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca derulate de S.C. ASSIX 

ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria în datele 
de 07.07.2011 și 21.07.2011 au fost tranzacții negociate în prealabil; 

- în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. din datele de 10.12.2011, 
25.05.2012, 26.10.2012, 28.03.2013 și 28.05.2013 au fost prezenți, prin mandatari, S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L.  
Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria care au votat identic la toate 
punctele de pe ordinea de zi a respectivelor ședințe; 

- în cadrul S.C. WUC INVEST S.R.L. asociați sunt domnul Paskany Arpad (20%) și Mentor Development LTD (80%), acesta din urmă 
deținând 50% din capitalul social al S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca); 



- S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) și Paskany Arpad dețin împreună 
36% din capitalul social al S.C. FORTUNE INTEL S.R.L. Cluj-Napoca; 

- acționarii S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R..L Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și  
Feher Anamaria dețin împreună 276.538 de acțiuni reprezentând 93,73% din capitalul social al emitentului, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 2 alin. (3)  
lit. d), e), f), i) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și  
Feher Anamaria împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a iniția și derula oferta publică 
de preluare a S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea 
prezentei decizii. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele menționate  
vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată persoanelor anterior menționate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/422 / 20.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013; 
- faptul că S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) nu a respectat prevederile 

art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare  
a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu domnul Paszkany Arpad și doamna Feher Ana Maria 
și dețin împreună peste 90% din drepturile de vot asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca; 

- prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. (3) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca)  
(CUI:14938139) cu amendă în cuantum de 9.900 de lei (reprezentând 10% din cifra de afaceri) în calitate de acționar al  
S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 30 de zile de la 
comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F.  
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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în 
str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/423 / 20.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013; 
- faptul că domnul Paszkany Arpad nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că 
acționează în mod concertat cu S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) și 
cu doamna Feher Ana Maria și dețin împreună peste 90% din drepturile de vot asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ 
APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca; 

- prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. (3) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează domnul Paszkany Arpad cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în calitate de acționar al  
S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527). 
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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F. 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Paszkany Arpad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/424 / 20.09.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013; 
- faptul că doamna Feher Ana Maria nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că 
acționează în mod concertat cu S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) și 
cu domnul Paszkany Arpad și dețin împreună peste 90% din drepturile de vot asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ 
APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca; 

- prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. (3) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează doamna Feher Ana Maria cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în calitate de acționar al S.C. COMPANIA 
DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527). 
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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F. 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Feher Ana Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


