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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/154 / 22.10.2013 
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. 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 S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-12765/01.10.2013, 
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 22.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează doamna DRĂGAN ROXANA MIRELA, având Atestatul profesional nr. 1945/ 30.11.2005, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei DRĂGAN ROXANA MIRELA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402601, în calitate de 
agent pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare 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 S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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/155 / 24.10.2013 
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. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. 3 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-12431/25.09.2013, 
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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul ZAHARIA ROBERT VALENTIN, având Atestatul profesional nr. 46/08.10.2013, în calitate de agent 



delegat în numele societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/400994. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST 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 societății de servicii de investiții financiare EQUITY 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/156 / 24.10.2013 
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. 297/31.08.2004, modificat și completat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1505/23.07.2008, 
Decizia C.N.V.M. nr. 1838/15.09.2008, Decizia C.N.V.M. nr. 1036/30.06.2009, Decizia C.N.V.M. nr. 612/28 iunie 2011 și Autorizația 
nr. A/106/10.09.2013, 

având în vedere adresa transmisă de Asociația Administratorilor de Fonduri din România, înregistrată la A.S.F.  
cu nr. A 12647/30.09.2013, 

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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România a unei acțiuni cu caracter științific și 
profesional, constând în 10 sesiuni științifice ce vor avea loc în perioada 15 noiembrie-17 noiembrie 2013, la Predeal. 
Art. 2. Acțiunea cu caracter științific și profesional menționată la art. 1 nu se va 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/157 / 24.10.2012 
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 Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și Hotărârii Consiliului A.S.F. din 
data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, 

în temeiul art. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. înregistrată la A.S.F. cu nr. A 13413/09.10.2013, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13.08.2013, 
în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea atestatului de organism de formare profesională al S.C. AS Financial Markets S.R.L. cu sediul în 
Sibiu, Piața Crișan nr. 1, județul Sibiu, prin completarea listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate,  
cu următoarele persoane: 

- Livia Puia Ilie 
- Bogdan Nicolae Roșu 
- Paul Laurențiu Barangă. 

Art. 2. Articolul 4 al Deciziei A.S.F. nr. A/334/13.08.2013 va avea următorul cuprins: 
La cursurile organizate de S.C. AS Financial Markets S.R.L. pot activa ca lectori următoarele persoane: 

- Ioan Aleman 
- Sergiu Paramanov 



- Ioana Cristina Sechel 
- Radu Ciofu 
- Roxana Cristina Păunescu 
- Elena Minodora Budin 
- Darie Vasile Moldovan 
- Elida Tomița Todăriță 
- Alexandra Lavinia Horobeț 
- Andrei Bogdan Anghel 
- Florin Darius Cipariu 
- Livia Puia Ilie 
- Bogdan Nicolae Roșu 
- Paul Laurențiu Barangă. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/158 / 24.10.2013 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. (c) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/380/03.09.2013, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-

12535/26.09.2013, 
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 24.10.2013, 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 societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.  
cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr. 16, încăperile nr. 8, 9 și 10 situate la mansardă și încăperile nr. 3 și 4 
situate la parterul imobilului, sector 1, ca urmare a modificării structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A., autorizată la data prezentei,  
este următoarea: 
 

Nr. crt. Nume acționar Procent 

1. SHAMIR ALON 95,785% 
2. Cojocaru Elena-Emilia 2,151% 

3. Dobre Dorin 2,000% 

4. Moldovan Ionica Tudor Traian 0,064% 
 TOTAL 100,00% 

 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
DORINVEST 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/159 / 24.10.2013 
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. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 12604/27.09.2013, 
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 24.10.2013, 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 societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A.  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Panaitescu Horia George în calitate de conducător 
în locul doamnei Chifan Gabriela Lidia, conform Hotărârii CA din data de 17.09.2013. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL 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 societatea 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/160 / 24.10.2013 
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. 1 alin. (3) și (9) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-8905/08.08.2013, completată prin adresele nr. A-11203/09.09.2013, nr. A-11749/17.09.2013, nr. A-13371/09.10.2013 și  
nr. A-13682/14.10.2013, 

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 24.10.2013, 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 societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A.  
ca urmare a: 

a) desființării sediului secundar de tip sucursală din: 
Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, ap.8, jud. Sibiu (autorizată prin Decizia nr. 3007/04.11.2005); 

b) înființării sediului secundar de tip agenție în: 
Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, ap.8, jud. Sibiu. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL 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 modificărilor intervenite în 
modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării/desființării sediilor secundare precizate la art. 1, dar nu mai târziu de  
90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea 
sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile  
de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea 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 

 

AVIZ NR. A/20 / 24.10.2013 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 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, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

în conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

conform prevederilor art. 224 alin. (1) lit. c) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 



având în vedere solicitarea S.I.F. Banat-Crișana S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-8113/31.07.2013, nr. A-8724/07.08.2013, 
nr. A-10593/02.09.2013 și nr. A-12541/27.09.2013, 

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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea Contractului de societate al S.I.F. Banat-Crișana S.A., ca urmare a schimbării sediului Sucursalei 
București de la adresa din: „București, sector 5, bd. Regina Elisabeta nr. 54, ap. 2” la adresa din: „București, sector 4, Splaiul Unirii 
nr. 16, etaj 1, camerele cu nr. 101, 102, 114A și 109”, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 4.1./26.07.2013 și 
Actul adițional la Contractul de societate al S.I.F. Banat-Crișana S.A. având încheiere de dată certă din 06.08.2013. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 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/518 / 22.10.2013 
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, 

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și (2), art. 9 și art. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de faptul că societatea nu se mai încadrează în prevederile art. 9, art. 14 alin. (1) și art. 16  
din Legea nr. 297/2004, precum și ale art. 6 alin. (3) lit. a), art. 69 și art. 80 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 
investiții financiare, respectiv ale Dispunerii de măsuri nr. 15/2009, 

luând în considerare Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. FAIRWIND SECURITIES S.A.  
din data de 03.07.2013, notificate la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. A-6277/05.07.2013, 

având în vedere adresa SSIF Fairwind Securities S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13983/17.10.2013 prin care se solicită 
prelungirea termenului acordat prin Decizia nr. A/249/18.07.2013 cu 30 de zile pentru îndeplinirea tuturor formalităților, 

ținând cont că societatea nu a depus în termenul stabilit de A.S.F. prin Decizia nr. A/249/18.07.2013 documentația 
completă în vederea retragerii autorizației de funcționare, 

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 22.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se prelungește suspendarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare  
FAIRWIND SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, str. Muzeul Zambaccian nr. 22B, et. 1, ap. 5, sector 1, identificată 
prin CUI:11478052 și înregistrată la registrul comerțului cu nr. J40/1275/1999, pe o perioadă de maximum 30 de zile,  
pentru întreprinderea de către societate a următoarelor demersuri, în vederea retragerii autorizației de funcționare: 

○ transmiterea adeverințelor emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem,  
în care să se menționeze, după caz, încheierea relațiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ținută de plata unor datorii, 
retragerea accesului S.S.I.F. și al agenților acesteia de la operațiunile derulate în sistemele respective,  
respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces; 

○ dovada achitării datoriilor față de clienți și A.S.F. și a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) 
sau în conturile indicate de clienți; 

○ raportul auditorului financiar cu privire la situația societății în prezent; 
○ indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact a persoanei responsabile cu arhiva societății. 

Art. 2. Neîndeplinirea prevederilor prezentei decizii atrage aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A., S.C. B.V.B S.A., 
S.C. SIBEX S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A 
INVESTITORILOR S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica 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/519 / 22.10.2013 
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 ADVANGARDE FINANCE S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-12312/24.09.013, completată prin adresa nr. A-13017/04.10.2013, 
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 22.10.2013, 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 de A.S.F. în numele societății de servicii de 
investiții financiare AVANTGARDE FINANCE S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 133, et. 2, jud. Cluj, 
următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. IELCIU ANDRADA ALINA 816/22.04.2008 poz. 2 

2. DAN IOAN 1174/11.11.2011 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul public al A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. IELCIU ANDRADA ALINA PFR02ASIF/121984 

2. DAN IOAN PFR02ASIF/012481 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
AVANTGARDE FINANCE 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/520 / 22.10.2013 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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 prin  
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 214 alin. (1) și pct. 3.6 din anexa nr. 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea 
și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 1 și art. 2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2012, 
având în vedere solicitarea societății OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A/8090/30.07.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. A/10034/23.08.2013, nr. A/10772/03.09.2013,  
nr. A/12430/25.09.2013 și nr. A/13545/10.10.2013, 

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 22.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP Green Energy, înregistrat  
cu nr. CSC08FIIR/400016. 
Art. 2. Începând cu data prezentei, Avizul nr. 56/27.10.2009 își încetează valabilitatea. 
Art. 3. Investitorii care nu și-au încasat contravaloarea unităților de fond pe care le dețin la Fondul închis de investiții cu capital 
garantat OTP GREEN ENERGY, vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 201,86 lei/unitate, sumele urmând a 
fi menținute în contul colector deschis de OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. București în favoarea acestora la  
OTP Bank România S.A. 
Art. 4. OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. București are obligația de a depune în continuare toate diligențele  
care se impun în vederea efectuării plății cotei de participare la performanța fondului închis de investiții cu capital garantat  



OTP GREEN ENERGY, către cei 12 investitori care nu au putut fi contactați până la data emiterii prezentului act individual,  
în termenul legal de prescriere a acestor sume. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.  
și va fi publicată 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 /525 / 24.10.2013 
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; 
- Încheierea Tribunalului Maramureș din data de 15.03.2005 în dosarul nr. 3805/2005, transmisă la A.S.F. de către  

ORC MARAMUREȘ prin adresa nr. A-13379/09.10.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. MECANICA S.A.  
Vișeu de Sus (CUI:2221911) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - S.C. EVEX MRM S.R.L. Baia Mare, 

- informațiile publicate în BPI nr. 10454/13.06.2013, conform cărora procedura falimentului este în derulare, 
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 24.10.2013, 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. MECANICA S.A. Vișeu de Sus (CUI:2221911) 
începând cu data de 29.10.2013. 
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/526 / 24.10.2013 
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; 
- Încheierea Tribunalului Maramureș din data de 15.03.2005 în dosarul nr. 3805/2005, transmisă la A.S.F. de către  

ORC MARAMUREȘ prin adresa nr. A-13379/09.10.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. MECANICA S.A.  
Vișeu de Sus (CUI:2221911) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - S.C. EVEX MRM S.R.L. Baia Mare; 

- informațiile publicate în BPI nr. 10454/13.06.2013, conform cărora procedura falimentului este în derulare; 
- având în vedere Decizia nr. A/525/24.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MECANICA S.A.  

Vișeu de Sus; 
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 24.10.2013, 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. MECANICA S.A. Vișeu de Sus (CUI:2221911) începând cu  
data de 29.10.2013. 
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/527 / 24.10.2013 
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; 
- Sentința civilă nr. 1781/29.05.2013, pronunțată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 740/108/2009, prin care s-a dispus închiderea 

procedurii falimentului S.C. INTERTRANS 1 S.A. Arad și radierea acesteia din registrul comerțului; 
- informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. INTERTRANS 1 S.A. Arad a fost radiată din registrul comerțului; 

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 24.10.2013, 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. INTERTRANS 1 S.A. Arad (CUI:1684519) 
începând cu data de 29.10.2013. 
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/528 / 24.10.2013 
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; 
- Sentința civilă nr. 1781/29.05.2013, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 740/108/2009, prin care s-a dispus închiderea 

procedurii falimentului S.C. INTERTRANS 1 S.A. Arad și radierea acesteia din registrul comerțului; 
- informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. INTERTRANS 1 S.A. Arad a fost radiată din registrul comerțului, 

având în vedere Decizia nr. A/527/24.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. INTERTRANS 1 S.A. Arad, 

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 24.10.2013, 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. INTERTRANS 1 S.A. Arad (CUI:1684519) începând cu data de 29.10.2013. 
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/529 / 24.10.2013 
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. 2626/10.09.2012, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 3417/118/2011, prin care s-a dispus începerea 

procedurii falimentului S.C. CNM PETROMIN S.A. Constanța (CUI:1888004) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale - Dăscălescu & Co SPRL Constanța, publicată în BPI nr. 12872/20.09.2012, 

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 24.10.2013, 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. CNM PETROMIN S.A. Constanța (CUI:1888004) 
începând cu data de 29.10.2013. 
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/530 / 24.10.2013 
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. 2626/10.09.2012, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 3417/118/2011, prin care s-a dispus începerea 

procedurii falimentului S.C. CNM PETROMIN S.A. Constanța (CUI:1888004) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale - Dăscălescu & Co SPRL Constanța, publicată în BPI nr. 12872/20.09.2012, 

având în vedere Decizia nr. A/529/24.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. CNM PETROMIN S.A. Constanța, 

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 24.10.2013, 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. CNM PETROMIN S.A. Constanța (CUI:1888004) începând cu  
data de 29.10.2013. 
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/531 / 24.10.2013 
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; 
- Sentința civilă nr. 347/06.02.2013, pronunțată de Tribunalul Cluj-Napoca în Dosarul nr. 380/118/2005, prin care s-a dispus 

închiderea procedurii falimentului S.C. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc și radierea acesteia din registrul comerțului; 
- informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc a fost radiată din registrul comerțului, 

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 24.10.2013, 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. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc (CUI:557010) începând cu 
data de 29.10.2013. 
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/532 / 24.10.2013 
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; 
- Sentința civilă nr. 347/06.02.2013, pronunțată de Tribunalul Cluj-Napoca în Dosarul nr. 380/118/2005, prin care s-a dispus 

închiderea procedurii falimentului S.C. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc și radierea acesteia din registrul comerțului; 
- informațiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc a fost radiată din registrul comerțului, 

având în vedere Decizia nr. A/531/24.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc, 

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 24.10.2013, 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. M.T.S. S.A. Tg. Secuiesc (CUI:557010) începând cu data de 29.10.2013. 
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/533 / 24.10.2013 
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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- ca urmare a transmiterii de către S.C. COMES S.A. Săvinești a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 15.04.2013 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 2879/31.05.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 10922/14.05.2013, 

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 24.10.2013, 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. COMES S.A. Săvinești (CUI: 2662292) începând cu 
data de 29.10.2013. 
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/534 / 24.10.2013 
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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- ca urmare a transmiterii de către S.C. COMES S.A. Săvinești a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 15.04.2013 

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 2879/31.05.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 10922/14.05.2013, 



având în vedere Decizia nr. A/533/24.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMES S.A. 
Săvinești, 

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 24.10.2013, 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. COMES S.A. Săvinești (CUI:2662292) începând cu data de 29.10.2013. 
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/535 / 24.10.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 20.12.2012 a S.C. Instirig S.A. Balș s-a aprobat „retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de 

S.C. Instirig S.A. Balș și declararea societății de tip închis” în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 
precum și prețul unei acțiuni ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere  
de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate; 

- conform pct. 3 al Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012 s-a aprobat termenul de retragere din societate a acționarilor care  
nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare și termenul de plată a contravalorii acțiunilor  
pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere; 

- în data de 02.04.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a aprobat prin Decizia nr. 07/02.04.2013: 
 prelungirea termenului de plată a contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate; 
 plata contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate se va face după încheierea procedurii de înregistrare 

a cererilor de retragere, delistare, eșalonat, pe o perioadă de maximum cinci ani, pentru toți acționarii cu cereri de înregistrare 
în perioada 21.03.2013-04.05.2013; 

 încheierea cu fiecare acționar ce se regăsește în condițiile art. 2 a unui act adițional privind decalarea plății acțiunilor; 
- prin Decizia A.S.F. nr. A/94/10.06.2013 Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a fost obligat să achite în termen de  

15 zile de la data comunicării acesteia, contravaloarea acțiunilor deținute de către toți acționarii care au solicitat retragerea  
din societate ca urmare a Hotărârii AGEA din 20.12.2012 și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Dispunerea de măsuri nr. 8/2006; 

- Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a convocat AGEA pentru data de 21.08.2013, care a avut ca puncte pe ordinea 
de zi, printre altele, și următoarele: 
 aprobarea reluării procedurii de delistare prin onorarea cererilor în momentul în care vor fi asigurate fonduri bănești; 
 aprobarea decalării termenelor din punctele 3 și 4 din Hotărârea AGEA din data de 20.12.2012 (n.n. la pct. 3 de pe ordinea de zi 

a fost stabilit termenul de 45 de zile de la data de înregistrare pentru retragerea din societate a acționarilor care nu au fost 
de acord cu delistarea și termenul de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere pentru plata contravalorii 
acțiunilor, iar la pct. 4 de pe ordinea de zi a fost stabilită data de 21.03.2013 ca dată de înregistrare.); 

- AGEA din data de 21.08.2013 a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi; 
- în data de 02.10.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a hotărât convocarea adunării generale extraordinare  

a acționarilor pentru data de 21/22.11.2013, având, printre altele, următoarele puncte pe ordinea de zi: 
 aprobarea anulării Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. Instirig S.A. Balș; 
 aprobarea reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Instirig S.A. Balș; 

- începând cu data de 19.03.2013 acțiunile S.C. Instirig S.A. Balș sunt suspendate de la tranzacționare în vederea 
finalizării/clarificării operațiunii de retragere de la tranzacționare a societății, fapt de natură a prejudicia interesele acționarilor, 
aceștia fiind în imposibilitate de a-și exercita dreptul de dispoziție asupra acțiunilor deținute; 

- corespondența A.S.F. - S.C. Instirig S.A. Balș cu privire la operațiunea de retragere de la tranzacționare, prin care  
i s-au învederat emitentului obligațiile ce îi revin în raport cu prevederile legale în materie, 

în considerarea celor prezentate, rezultă că deciziile adoptate de Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș  
din data de 02.04.2013, precum și punctele propuse spre a fi adoptate, potrivit convocatorului, de AGEA din data de 21.08.2013 
contravin prevederilor art. 2, alin. I, pct. 7 și 9 din Dispunerea de măsuri nr. 8/2006 care impun procedura ce trebuie urmată de către 
o societate în vederea retragerii de la tranzacționare și condițiile în care aceasta se va derula, precum și prevederilor Deciziei A.S.F. 
nr. A/94/10.06.2013. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Caliciu Victor - Președinte al Consiliului de administrație al 
S.C. Instirig S.A. 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. I, pct. 7 și 9 din Dispunerea de măsuri A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 8/2006, 
în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 



de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 7 alin. (3)  

din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Caliciu Victor în calitate de Președinte al Consiliului de administrație  
al S.C. Instirig S.A. Balș. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Caliciu Victor la adresa menționată la art. 1 și S.C. Instirig S.A. Balș cu sediul  
în Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 192, jud. Olt, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și 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/536 / 24.10.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 20.12.2012 a S.C. Instirig S.A. Balș s-a aprobat „retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de 

S.C. Instirig S.A. Balș și declararea societății de tip închis” în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 
precum și prețul unei acțiuni ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere  
de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate; 

- conform pct. 3 al Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012 s-a aprobat termenul de retragere din societate a acționarilor care  
nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare și termenul de plată a contravalorii acțiunilor  
pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere; 

- în data de 02.04.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a aprobat prin Decizia nr. 07/02.04.2013: 
 prelungirea termenului de plată a contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate; 
 plata contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate se va face după încheierea procedurii de înregistrare 

a cererilor de retragere, delistare, eșalonat, pe o perioadă de maximum cinci ani, pentru toți acționarii cu cereri de înregistrare 
în perioada 21.03.2013-04.05.2013; 

 încheierea cu fiecare acționar ce se regăsește în condițiile art. 2 a unui act adițional privind decalarea plății acțiunilor; 
- prin Decizia A.S.F. nr. A/94/10.06.2013 Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a fost obligat să achite în termen de  

15 zile de la data comunicării acesteia, contravaloarea acțiunilor deținute de către toți acționarii care au solicitat retragerea  
din societate ca urmare a Hotărârii AGEA din 20.12.2012 și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Dispunerea de măsuri nr. 8/2006; 

- Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a convocat AGEA pentru data de 21.08.2013, care a avut ca puncte pe ordinea 
de zi, printre altele, și următoarele: 
 aprobarea reluării procedurii de delistare prin onorarea cererilor în momentul în care vor fi asigurate fonduri bănești; 
 aprobarea decalării termenelor din punctele 3 și 4 din Hotărârea AGEA din data de 20.12.2012 (n.n. la pct. 3 de pe ordinea de zi 

a fost stabilit termenul de 45 de zile de la data de înregistrare pentru retragerea din societate a acționarilor care nu au fost 
de acord cu delistarea și termenul de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere pentru plata contravalorii 
acțiunilor, iar la pct. 4 de pe ordinea de zi a fost stabilită data de 21.03.2013 ca dată de înregistrare.); 

- AGEA din data de 21.08.2013 a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi; 
- în data de 02.10.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a hotărât convocarea adunării generale extraordinare  

a acționarilor pentru data de 21/22.11.2013, având, printre altele, următoarele puncte pe ordinea de zi: 
 aprobarea anulării Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. Instirig S.A. Balș; 
 aprobarea reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Instirig S.A. Balș; 

- începând cu data de 19.03.2013 acțiunile S.C. Instirig S.A. Balș sunt suspendate de la tranzacționare în vederea 
finalizării/clarificării operațiunii de retragere de la tranzacționare a societății, fapt de natură a prejudicia interesele acționarilor, 
aceștia fiind în imposibilitate de a-și exercita dreptul de dispoziție asupra acțiunilor deținute; 

- corespondența A.S.F. - S.C. Instirig S.A. Balș cu privire la operațiunea de retragere de la tranzacționare, prin care  
i s-au învederat emitentului obligațiile ce îi revin în raport cu prevederile legale în materie, 

în considerarea celor prezentate, rezultă că deciziile adoptate de Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș  
din data de 02.04.2013, precum și punctele propuse spre a fi adoptate, potrivit convocatorului, de AGEA din data de 21.08.2013 
contravin prevederilor art. 2, alin. I, pct. 7 și 9 din Dispunerea de măsuri nr. 8/2006 care impun procedura ce trebuie urmată de către 



o societate în vederea retragerii de la tranzacționare și condițiile în care aceasta se va derula, precum și prevederilor Dec iziei A.S.F. 
nr. A/94/10.06.2013. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Ștefănescu Cristian - membru al Consiliului de administrație al 
S.C. Instirig S.A. 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. I, pct. 7 și 9 din Dispunerea de măsuri A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 8/2006, 
în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 

de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 7 alin. (3)  

din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Ștefănescu Cristian în calitate de membru al Consiliului de administrație  
al S.C. Instirig S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ștefănescu Cristian la adresa menționată la art. 1 și S.C. Instirig S.A. Balș  
cu sediul în Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 192, jud. Olt, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și 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/537 / 24.10.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 20.12.2012 a S.C. Instirig S.A. Balș s-a aprobat „retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de 

S.C. Instirig S.A. Balș și declararea societății de tip închis” în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 
precum și prețul unei acțiuni ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere  
de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate; 

- conform pct. 3 al Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012, s-a aprobat termenul de retragere din societate a acționarilor care  
nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare și termenul de plată a contravalorii acțiunilor pentru 
acționarii care se retrag din societate, respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere; 

- în data de 02.04.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a aprobat prin Decizia nr. 07/02.04.2013: 
 prelungirea termenului de plată a contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate; 
 plata contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate se va face după încheierea procedurii de înregistrare 

a cererilor de retragere, delistare, eșalonat, pe o perioada de maximum cinci ani, pentru toți acționarii cu cereri de înregistrare 
în perioada 21.03.2013-04.05.2013; 

 încheierea cu fiecare acționar ce se regăsește în condițiile art. 2 a unui act adițional privind decalarea plății acțiunilor; 
- prin Decizia A.S.F. nr. A/94/10.06.2013 Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a fost obligat să achite în termen de  

15 zile de la data comunicării acesteia, contravaloarea acțiunilor deținute de către toți acționarii care au solicitat retragerea  
din societate ca urmare a Hotărârii AGEA din 20.12.2012 și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Dispunerea de măsuri nr. 8/2006; 

- Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a convocat AGEA pentru data de 21.08.2013, care a avut ca puncte pe ordinea 
de zi, printre altele, și următoarele: 
 aprobarea reluării procedurii de delistare prin onorarea cererilor în momentul în care vor fi asigurate fonduri bănești; 
 aprobarea decalării termenelor din punctele 3 și 4 din Hotărârea AGEA din data de 20.12.2012 (n.n. la pct. 3 de pe ordinea de zi 

a fost stabilit termenul de 45 de zile de la data de înregistrare pentru retragerea din societate a acționarilor care nu au fost 
de acord cu delistarea și termenul de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere pentru plata contravalorii 
acțiunilor, iar la pct. 4 de pe ordinea de zi a fost stabilită data de 21.03.2013 ca dată de înregistrare.); 

- AGEA din data de 21.08.2013 a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi; 
- în data de 02.10.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a hotărât convocarea adunării generale extraordinare  

a acționarilor pentru data de 21/22.11.2013, având, printre altele, următoarele puncte pe ordinea de zi: 
 aprobarea anulării Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. Instirig S.A. Balș; 
 aprobarea reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Instirig S.A. Balș; 

- începând cu data de 19.03.2013 acțiunile S.C. Instirig S.A. Balș sunt suspendate de la tranzacționare în vederea 
finalizării/clarificării operațiunii de retragere de la tranzacționare a societății, fapt de natură a prejudicia interesele acționarilor, 



aceștia fiind în imposibilitate de a-și exercita dreptul de dispoziție asupra acțiunilor deținute; 
- corespondența A.S.F. - S.C. Instirig S.A. Balș cu privire la operațiunea de retragere de la tranzacționare, prin care  

i s-au învederat emitentului obligațiile ce îi revin în raport cu prevederile legale în materie, 
în considerarea celor prezentate, rezultă că deciziile adoptate de Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș  

din data de 02.04.2013, precum și punctele propuse spre a fi adoptate, potrivit convocatorului, de AGEA din data de 21.08.2013 
contravin prevederilor art. 2, alin. I, pct. 7 și 9 din Dispunerea de măsuri nr. 8/2006 care impun procedura ce trebuie urmată de către 
o societate în vederea retragerii de la tranzacționare și condițiile în care aceasta se va derula, precum și prevederilor Dec iziei A.S.F. 
nr. A/94/10.06.2013. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Hristea Marin - membru al Consiliului de administrație  
al S.C. Instirig S.A. 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. I, pct. 7 și 9 din Dispunerea de măsuri A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 8/2006, 
în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 

de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 7 alin. (3)  

din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Hristea Marin în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.C. Instirig S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Hristea Marin la adresa menționată la art. 1 și S.C. Instirig S.A. Balș cu sediul  
în Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 192, jud. Olt, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și 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/538 / 24.10.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 20.12.2012 a S.C. Instirig S.A. Balș s-a aprobat „retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de 

S.C. Instirig S.A. Balș și declararea societății de tip închis” în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 
precum și prețul unei acțiuni ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere  
de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate; 

- conform pct. 3 al Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012, s-a aprobat termenul de retragere din societate a acționarilor care  
nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare și termenul de plată a contravalorii acțiunilor  
pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere; 

- în data de 02.04.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a aprobat prin Decizia nr. 07/02.04.2013: 
 prelungirea termenului de plată a contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate; 
 plata contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate se va face după încheierea procedurii de înregistrare 

a cererilor de retragere, delistare, eșalonat, pe o perioadă de maximum cinci ani, pentru toți acționarii cu cereri de înregistrare 
în perioada 21.03.2013-04.05.2013; 

 încheierea cu fiecare acționar ce se regăsește în condițiile art. 2 a unui act adițional privind decalarea plății acțiunilor; 
- prin Decizia A.S.F. nr. A/94/10.06.2013 Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a fost obligat să achite în termen de  

15 zile de la data comunicării acesteia, contravaloarea acțiunilor deținute de către toți acționarii care au solicitat retragerea  
din societate ca urmare a Hotărârii AGEA din 20.12.2012 și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Dispunerea de măsuri nr. 8/2006; 

- Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a convocat AGEA pentru data de 21.08.2013, care a avut ca puncte pe ordinea 
de zi, printre altele, și următoarele: 
 aprobarea reluării procedurii de delistare prin onorarea cererilor în momentul în care vor fi asigurate fonduri bănești; 
 aprobarea decalării termenelor din punctele 3 și 4 din Hotărârea AGEA din data de 20.12.2012 (n.n. la pct. 3 de pe ordinea de zi 

a fost stabilit termenul de 45 de zile de la data de înregistrare pentru retragerea din societate a acționarilor care nu au fost 
de acord cu delistarea și termenul de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere pentru plata contravalorii 
acțiunilor, iar la pct. 4 de pe ordinea de zi a fost stabilită data de 21.03.2013 ca dată de înregistrare.); 

- AGEA din data de 21.08.2013 a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi; 
- în data de 02.10.2013, Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș a hotărât convocarea adunării generale extraordinare  

a acționarilor pentru data de 21/22.11.2013, având, printre altele, următoarele puncte pe ordinea de zi: 



 aprobarea anulării Hotărârii AGEA din data de 20.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. Instirig S.A. Balș; 

 aprobarea reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Instirig S.A. Balș, 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
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 24.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Consiliul de administrație al S.C. Instirig S.A. Balș are obligația completării convocatorului aferent AGEA  
din data de 21/22.11.2013 cu un nou punct pe ordinea de zi care să prevadă adoptarea unei decizii cu privire la anularea punctelor 1 
și 2 adoptate în cadrul AGEA S.C. Instirig S.A. din data de 21.08.2013. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Instirig S.A. Balș cu sediul în Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 192, jud. Olt,  
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspenda executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


