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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/144 / 08.10.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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, 

în temeiul art. 33 și 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. 36/9 aprilie 2013, 
având în vedere adresele transmise de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrate la A.S.F.  

cu nr. A 11844/18.09.2013, nr. A 12504/26.09.2013 și nr. A 12681/30.09.2013, 
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 08.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” a unor acțiuni cu caracter științific și profesional, 
cu titlul „Avantaje și riscuri în utilizarea diverselor instrumente financiare”, constând în opt cicluri de sesiuni științifice ce vor avea loc 
în perioada 14 octombrie-13 decembrie 2013, în București, Bacău, Arad, Brașov, Cluj-Napoca și Craiova. 
Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către participanți. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/145 / 08.10.2013 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 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, 

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 C.P.F. Millenium și înregistrată la A.S.F. cu nr. A 11834/18.09.2013, completată prin 

adresa nr. A 12608/27.09.2013, 
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 08.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează organizarea, de către C.P.F. Millenium, a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții 
financiare” cu codurile ASIF-04.2013, ASIF-05.2013 și ASIF-06. 2013, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile 
CCI-04.2013, CCI-05.2013 și CCI-06.2013 și „Consultanți de investiții” cu codurile CI-04.2013, CI-05.2013 și CI-06.2013,  
ce vor avea loc la București în următoarele perioade: 

- ASIF-04.2013, CCI-04.2013 și CI-04.2013: 12-17 octombrie 2013; 
- ASIF-05.2013, CCI-05.2013 și CI-05.2013:   9-14 noiembrie 2013; 
- ASIF-06.2013, CCI-06.2013 și CI-06.2013:   7-12 decembrie 2013. 

Examenele se vor desfășura la București, în următoarele zile: 
- ASIF-04.2013, CCI-04.2013 și CI-04.2013: 18 octombrie 2013; 



- ASIF-05.2013, CCI-05.2013 și CI-05.2013: 15 noiembrie 2013; 
- ASIF-06.2013, CCI-06.2013 și CI-06.2013: 13 decembrie 2013. 

Art. 2. Se aprobă componența comisiei de examinare pentru cursurile mai sus menționate, după cum urmează: 
- Mihai Lilea - președinte; 
- Victor Rădulescu - membru; 
- Mihai Radu - membru; 
- Dan Stoicescu - membru supleant; 
- Mihaela Constantinescu - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al A.S.F. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/146 / 10.10.2013 
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, 

în temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-12210/23.09.2013, completată prin adresa nr. A-12780/01.10.2013, 
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 10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul Ivan Ionuț, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de 
investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Ivan Ionuț în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/080560 în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL 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 către societatea de servicii de investiții financiare 
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 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/147 / 10.10.2013 
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, 

în temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-11774/17.09.2013, 
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 10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează doamna Celianu Elena, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății  
de servicii VOLTINVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Celianu Elena în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/160559 în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST 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 către VOLTINVEST 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 

 

AVIZ NR. A/19 / 10.10.2013 
Având în vedere 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, 

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

ca urmare a adresei înregistrate la A.S.F. cu nr. A/12630/27.09.2013, 
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 10.10.2013, Vicepreședinte A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care Chropynska Strojirna A.S. Cehia își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii 
acționarilor S.C. Ramira S.A. Baia Mare. 
Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 6,60 lei/acțiune. 
Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/465 / 08.10.2013 
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 ș i 
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 nr. 157/JS/04.04.2013 pronunțată de Tribunalul CARAȘ-SEVERIN în Dosarul nr. 3973/115/2012, prin care s-a dispus 

începerea procedurii generale a falimentului S.C. GOSTRANS S.A. Anina (CUI:7056092) și a fost numit lichidatorul judiciar al 
acestei societăți comerciale, publicată în BPI nr. 8643/17.05.2013, 

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 08.10.2013, 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. GOSTRANS S.A. Anina (CUI:7056092) începând 
cu data de 11.10.2013. 
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/466 / 08.10.2013 
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 nr. 157/JS/04.04.2013 pronunțată de Tribunalul CARAȘ-SEVERIN în Dosarul nr. 3973/115/2012, prin care s-a dispus 

începerea procedurii generale a falimentului S.C. GOSTRANS S.A. Anina (CUI:7056092) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți comerciale, publicată în BPI nr. 8643/17.05.2013, 

având în vedere Decizia nr. A/465/08.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. GOSTRANS S.A. Anina, 

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 08.10.2013, 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. GOSTRANS S.A. Anina (CUI:7056092) începând cu  
data de 11.10.2013. 
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/467 / 08.10.2013 
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 ș i 
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; 
- Hotărârea AGEA din data de 11.06.2004 de declarare a S.C. SERVAGROMEC DOMASNEA S.A. Caraș-Severin ca societate de 

tip închis și Actul adițional aferent nr. 2631/15.09.2004 publicat în M. Of. nr. 3028/29.09.2004 și înregistrat în Registrul 
Comerțului în baza Încheierii ORC CARAȘ-SEVERIN nr. 4349/12.10.2004, 

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 08.10.2013, 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. SERVAGROMEC DOMASNEA S.A. Caraș-Severin 
(CUI:1052768) începând cu data de 11.10.2013. 
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/468 / 08.10.2013 
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; 
- Hotărârea AGEA din data de 11.06.2004 de declarare a S.C. SERVAGROMEC DOMASNEA S.A. Caraș-Severin ca societate de 

tip închis și Actul adițional aferent nr. 2631/15.09.2004 publicat în M. Of. nr. 3028/29.09.2004 și înregistrat în Registrul Comerțului 
în baza Încheierii ORC CARAȘ-SEVERIN nr. 4349/12.10.2004, 

având în vedere Decizia nr. A/467/08.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. SERVAGROMEC DOMASNEA S.A. Caraș-Severin, 

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 08.10.2013, 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. SERVAGROMEC DOMASNEA S.A. Caraș-Severin (CUI:1052768) 



începând cu data de 11.10.2013. 
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/469 / 08.10.2013 
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; 
- adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 12787/01.10.2013, potrivit căreia ORC Bihor a transmis documentele în baza cărora a fost 

emis certificatul de înscriere de mențiuni prin care s-a înregistrat în Registrul Comerțului transformarea S.C. CRISTINVEST S.A. 
Oradea din S.A. în S.R.L.; 

- Hotărârea AGEA S.C. CRISTINVEST S.A. Oradea din data de 02.10.2006 privind transformarea formei juridice a societății  
din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3656/17.11.2006; 

- Actul Adițional la Actul Constitutiv autentificat sub nr. 656/19.03.2008 și înregistrat la ORC prin CIM nr. 28800/16.05.2008, 
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 08.10.2013, 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. CRISTINVEST S.A. Oradea (CUI:7713915) 
începând cu data de 11.10.2013. 
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/470 / 08.10.2013 
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; 
- adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 12787/01.10.2013, potrivit căreia ORC Bihor a transmis documentele în baza cărora a fost 

emis certificatul de înscriere de mențiuni prin care s-a înregistrat în Registrul Comerțului transformarea S.C. CRISTINVEST S.A. 
Oradea din S.A. în S.R.L.; 

- Hotărârea AGEA S.C. CRISTINVEST S.A. Oradea din data de 02.10.2006 privind transformarea formei juridice a societății  
din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3656/17.11.2006; 

- Actul Adițional la Actul Constitutiv autentificat sub nr. 656/19.03.2008 și înregistrat la ORC prin CIM nr. 28800/16.05.2008, 
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 08.10.2013, 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. CRISTINVEST S.A. Oradea (CUI:7713915) începând cu  
data de 11.10.2013. 
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/471 / 08.10.2013 
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 RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la 

A.S.F. cu nr. A-11216/10.09.2013, completată prin adresa nr. A-11272/10.09.2013, 
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 08.10.2013, 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 acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246D, et. II, camera 
1, et. II „zona B”, et. II „zona C”, et. II „zona D”, et. III „zona E” și et. IV „zona F”, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Codreanu Oana-Adina Decizia nr. 819/29.05.2007 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. Codreanu Oana-Adina PFR02ASIF/401400 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 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/472 / 08.10.2013 
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, 

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

investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-0383/29.08.2013, completată prin adresele nr. A-11137/09.09.2013, nr. A-11229/10.09.2013, nr. A-11925/18.09.2013 și  
nr. A-12699/30.09.2013, 

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 08.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei CARAUS ANTONELA 
ADRIANA prin Decizia nr. 790/22.06.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul 
social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/320473 reprezentând înregistrarea doamnei CARAUS ANTONELA ADRIANA 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea societății de servicii de investiții financiare 
CARPATICA INVEST 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/473 / 08.10.2013 
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, 

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

investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11811/17.09.2013,  

completată prin adresele nr. A-11836/18.09.2013 și nr. A-12780/01.10.2013, 
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 08.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei PLOSCARU MONICA ADRIANA 
prin Decizia nr. 1071/20.11.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul 
social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400535 reprezentând înregistrarea doamnei PLOSCARU MONICA ADRIANA 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
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/476 / 10.10.2013 
Având în vedere: 

- 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) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor Băncii Comerciale Române S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A/12348/25.09.2013 și  
nr. A/13308/08.10.2013, 

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 10.10.2013, 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 cumpărare de acțiuni emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București 
inițiată de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 600.000.000 de acțiuni, reprezentând 4,3546% din capitalul social; 
- valoare nominală: 1 leu/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 1 leu/acțiune; 
- perioada de derulare: 15.10.2013- 04.11.2013; 
- metoda de alocare: pro-rata; 
- intermediarii ofertei: Banca Comercială Română S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. Praga; 
- 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. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București 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/477 / 10.10.2013 
Având în vedere 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, 

în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament al investitorilor sau al intereselor acestora, 
în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/476/10.10.2013 prin care s-a aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare  

de acțiuni emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, 
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 Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și 

investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe BVB acțiunile emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București (CUI:18253260) 
în data de 10.10.2013 începând cu ora 13:30, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la aprobarea 
documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București. 
Art. 2. Prezentul act se comunică Bursei de Valori București și se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/478 / 10.10.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și 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, 

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

în 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 10.10.2013, Vicepreședinte A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe B.V.B - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare (CUI:2206261), 
începând cu data de 10.10.2013, ora 14:00. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/479 / 10.10.2013 
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 VOLTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-11773/17.09.2013, 



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 10.10.2013, 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 doamnei CELIANU ELENA, acordată prin  
Decizia nr. 1560/30.08.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. cu sediul social situat  
în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/161554 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei CELIANU ELENA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST 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/480 / 10.10.2013 
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, 

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

investiții financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-11775/17.09.2013, completată prin adresa nr. A-112865/02.10.2013, 
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 10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului Ion Berbec prin  
Decizia nr. 241/17.02.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. cu sediul social situat  
în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/160404 reprezentând înregistrarea domnului Ion Berbec în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă  
de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST 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/481 / 10.10.2013 
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-11635/16.09.2013, 
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 10.10.2013, 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 OLARIU BRUTUS CRISTIAN, acordată prin Decizia nr. 246/22.02.2007, 
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/350502 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului OLARIU BRUTUS CRISTIAN. 
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/482 / 10.10.2013 
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 S.C. ALIMENTARA S.A. Cluj-Napoca împotriva Deciziilor A.S.F.-S.I.I.F.  
nr. A/253/23.07.2013 și nr. A/254/23.07.2013. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-10915/04.09.2013, S.C. ALIMENTARA S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere 
prealabilă împotriva Deciziilor nr. A/253/23.07.2013 și nr. A/254/23.07.2013, solicitând anularea acestora. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/253/23.07.2013, s-a confirmat calitatea de emitent de valori mobiliare a S.C. ALIMENTARA S.A. 
Cluj-Napoca, societatea având obligația să respecte prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, și reglementările emise de C.N.V.M./A.S.F. în aplicarea acesteia. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/254/23.07.2013, s-a instituit în sarcina Consiliului de Administrație al S.C. ALIMENTARA S.A. 
Cluj-Napoca obligația de a iniția și finaliza, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual, demersurile 
necesare privind încheierea unui contract de prestări de servicii cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum și pentru 
reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ALIMENTARA S.A. Cluj-Napoca pe piața BVB - Secțiunea RASDAQ.  
De asemenea, s-a instituit în sarcina societății, obligația de a întocmi și transmite fără întârziere, un raport curent prin care  
să informeze A.S.F. cu privire la finalizarea obligației menționate. 

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, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F.-
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ALIMENTARA S.A. Cluj-Napoca împotriva Deciziilor A.S.F.  
nr. A/253/23.07.2013 și nr. A/254/23.07.2013. 
Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/253/23.07.2013 și nr. A/254/23.07.2013. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/483 / 10.10.2013 
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 dna Olărean Lăcrimioara împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. 

A/336/14.08.2013. Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-12406/25.09.2013, dna Olărean Lăcrimioara a formulat plângere 
prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/336/14.08.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 10.000 de lei,  
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți, în sarcina societății reținându-se faptul 
că nu a respectat obligațiile de raportare după cum urmează: 

- raportul curent privind convocarea AGOA pentru data de 30/31.05.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 09.07.2013 și la 
operatorul de piață în data de 07.05.2013 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 AGOA din data de 30/31.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la această dată 
nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. c)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 



În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 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 10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F.- 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Olărean Lăcrimioara împotriva Deciziei A.S.F.- S.I.I.F. nr. A/336/14.08.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F.- S.I.I.F.nr. A/336/14.08.2013 ca temeinică și legală. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/336 / 14.08.2013 
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. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți prin legislația pieței de capital, se reține faptul că  
S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează: 

- raportul curent privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 30/31.05.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 09.07.2013 și la operatorul de 
piață în data de 07.05.2013 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 30/31.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la această dată nu a fost 
transmis la A.S.F. și la operatorul de piață 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 lit. b), 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. 

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
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 Hotărârilor adoptate în ședința din data de 14.08.2013, 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 10.000 de lei dna OLAREAN LACRAMIOARA în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți (CUI:2692358). 
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.,  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei OLAREAN LĂCRĂMIOARA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți cu sediul în str. Volovățului nr. 104, Rădăuți, jud. Suceava. 
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 Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă 
executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data publicării  
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/484 / 10.10.2013 
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 domnul Iaciu Gheorghe, în calitate de ofertant pentru oferta publică de 

preluare obligatorie a acțiunilor emise de S.C. Impact Developer&Contractor S.A. Voluntari împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/353/22.08.2013. 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/10229/27.08.2013, domnul Iaciu Gheorghe, în calitate de ofertant pentru oferta 

publică de preluare obligatorie a acțiunilor emise de S.C. Impact Developer&Contractor S.A. Voluntari, a formulat în termen legal 
plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/353/22.08.2013. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/353/22.08.2013, s-a dispus 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 societății emitente după înregistrarea la instituțiile pieței a operațiunii de diminuare a capitalului social aflată în derulare. 



Măsura a fost dispusă în considerarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Impact Developer&Contractor S.A. 
Voluntari din data de 08.06.2013 conform căreia a fost diminuat capitalul social al societății de la valoarea de 197.866.574 de lei  
la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 lei/acțiune, și ca urmare  
a adreselor SSIF Swiss Capital S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-7746/25.07.2013, nr. A- 8487/05.08.2013 și nr. A-8847/08.08.2013. 

În temeiul dispozițiilor 
- 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; 

- art. 3 alin. (1) lit. b) din Directiva 2004/25/CE conform cărora „deținătorii de valori mobiliare la societatea în cauză trebuie  
să dispună de suficient timp și de suficiente informații pentru a putea lua o decizie privind oferta în deplină cunoștință de cauză”; 

- art. 180 lit. a), b) și c) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 56 alin. (1) lit. m) și ale Anexei nr. 26 a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere că: 

- prin Hotărârea nr. 7/16.09.2013 adoptată în cadrul AGEA a S.C. Impact Developer&Contractor S.A. Voluntari acționarii societății 
au renunțat la operațiunea de diminuare a capitalului social; 

- prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a  
S.C. Impact Developer&Contractor S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe, având ca perioadă de derulare intervalul 
26.09.2013-16.10.2013; 

- prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 s-a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică obligatorie de preluare  
a S.C. Impact Developer&Contractor S.A. Voluntari prin care s-a majorat prețul din ofertă de la 0,16 lei/acțiune la  
0,22 lei/acțiune, în temeiul dispozițiilor art. 179 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, art. 9 alin. (2) și art. 54 alin. (1) d in  
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 

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, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se constată că plângerea prealabilă formulată de domnul Iaciu Gheorghe împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/353/22.08.2013  
a rămas fără obiect. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


