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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/5 / 21.01.2014 
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. 14 din OUG nr. 32/2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 33 și art. 34 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004, 
ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F., 
analizând cererea S.A.I. SIRA S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17985/11.12.2013, completată prin adresa  

nr. A-18887/23.12.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează doamna MĂLUREANU MARIANA-TANIA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
S.A.I. SIRA S.A. cu sediul social situat în București, str. Finlanda nr. 25, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei MĂLUREANU MARIANA-TANIA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400567 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. S.A.I. SIRA 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 S.A.I. SIRA 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/6 / 23.01.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 1441/09.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul ILIE CORNELIU GABRIEL, având Atestatul profesional nr. 336/05.07.2007, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului ILIE CORNELIU GABRIEL în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402631 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 



Art. 3. SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei 
menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI 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/1 / 21.01.2014 
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 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. 52 și art. 56 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 77, art. 81 și art. 82 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților 
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 18039/11.12.2013 și  
nr. 1836/10.01.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele depuse în vederea înregistrării S.I.F. OLTENIA S.A. în Registrul A.S.F, 
ca urmare a încheierii între societatea de investiții și RAIFFEISEN BANK S.A. a contractului de depozitare nr. 134/09.01.2014. 
Art. 2. ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor 
deținute pentru S.I.F. OLTENIA S.A. către RAIFFEISEN BANK S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de maximum  
două zile lucrătoare de la data comunicării prezentului aviz. 
Art. 3. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la art. 2 revine depozitarului, cedent sau primitor,  
din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv. 
Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația  
de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor societății de investiții, încheiat între ING Bank NV Amsterdam 
- Sucursala București și RAIFFEISEN BANK S.A. 
Art. 5. În termen de șapte zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor menționat la art. 2, ING Bank NV 
Amsterdam - Sucursala București va întocmi un raport care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul 
activelor SIF OLTENIA S.A., valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare 
și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către 
SIF OLTENIA S.A. și către A.S.F., în termen de maximum două zile de la data întocmirii acestuia. 
Art. 6. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. OLTENIA S.A., ING Bank NV Amsterdam - Sucursala 
București și RAIFFEISEN BANK 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/2 / 23.01.2014 
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 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. 52 și art. 56 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 77, art. 81 și art. 82 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților 
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 17699/06.12.2013 și 
nr. 1855/10.01.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele depuse în vederea înregistrării S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în Registrul A.S.F, 
ca urmare a încheierii între societatea de investiții și BRD - Groupe Societe Generale S.A. a contractului de depozitare nr. 162/29.11.2013. 



Art. 2. ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor 
deținute pentru S.I.F. TRANSILVANIA S.A. către BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data comunicării prezentului aviz. 
Art. 3. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la art. 2 revine depozitarului, cedent sau primitor,  
din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv. 
Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, BRD - Groupe Societe Generale S.A.  
are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor societății de investiții, încheiat între  
ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București și BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 5. În termen de șapte zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor menționat la art. 2,  
ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București va întocmi un raport care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat 
transferul activelor SIF TRANSILVANIA S.A., valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de 
titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.  
Raportul va fi înaintat către SIF TRANSILVANIA S.A. și către A.S.F., în termen de maximum două zile de la data întocmirii acestuia. 
Art. 6. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. TRANSILVANIA S.A., ING Bank NV Amsterdam - 
Sucursala București și BRD - Groupe Societe Generale 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/3 / 23.01.2014 
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 conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

conform prevederilor art. 42, art. 43 alin. (1), art. 224 alin. (1) lit. k) 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 SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6975/16.07.2013, completată prin adresele 
nr. A-10935/05.09.2013, nr. A-12600/27.09.2013, nr. A-13963/17.10.2013, nr. A-15720/08.11.2013, nr. A-17595/04.12.2013,  
nr. A-18795/20.12.2013 și nr. 811/08.01.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în reglementările interne ale SIF MOLDOVA S.A., în ceea ce privește conținutul minim 
prevăzut de art. 43 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică, cu excepția anexei. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/27 / 21.01.2014 
În conformitate cu 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, 

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (11) și art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile 
cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adresei S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/1845/10.01.2014, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. CONSTRUCTII S.A. Sibiu din data de 10.10.2013 de majorare a capitalului social, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5570/24.10.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a acțiunilor 
emise în vederea majorării capitalului social al S.C. CONSTRUCTII S.A. Sibiu, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 
10.10.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5570/24.10.2013, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 357.855 de acțiuni; 
- valoarea ofertei: 894.637,50 lei; 
- valoare nominală: 2,50 lei/acțiune; 
- prețul de subscriere: 2,50 lei; 
- perioada de derulare presupune parcurgerea a cel mult două etape, astfel: 

- etapa I: 31 de zile calendaristice, începând din a treia zi lucrătoare de la publicarea anunțului de ofertă într-un ziar de circulație 
națională și pe site-urile www.sinecon.ro și www.carpaticainvest.ro, de la data de 28.01.2014 până la data de 27.02.2014 
inclusiv; dreptul de subscriere este proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, 31.10.2013.  
Pentru fiecare două acțiuni deținute poate fi subscrisă o acțiune nouă; 

- etapa II: 10 zile lucrătoare, începând din a șasea zi lucrătoare după încheierea etapei I de subscriere, respectiv de la data de 
10.03.2014 la data de 21.03.2014 inclusiv, pentru acțiunile nesubscrise de acționarii cu drept de subscriere în Etapa I.  
În această etapă au drept de subscriere acționarii care în prima etapă și-au exercitat dreptul de subscriere, proporțional cu 
subscrierile realizate în prima etapă; 

- intermediarul ofertei: S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/28 / 21.01.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

având în vedere faptul că: 
- doamna Costeiu Elisabeta a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. BALANȚA S.A. Sibiu ca urmare  

a transferului efectuat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. în data de 18.10.2012; 
- acționarul Costeiu Elisabeta și persoanele cu care acționează în mod concertat au fost notificați cu privire la obligațiile ce le revin 

potrivit dispozițiilor art. 205 din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, 
având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012, 
având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Costeiu Elisabeta, în calitate de acționar al S.C. BALANȚA S.A. Sibiu (CUI:784404). 
Art. 2. Doamna Costeiu Elisabeta, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația, în cel mult 15 zile  
de la emiterea prezentei decizii, să se conformeze dispozițiilor art. 205 din Legea nr. 297/2004, respectiv: 

a) să depună documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. BALANȚA 2002 S.A. Sibiu; sau 
b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat. 

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, doamna Costeiu Elisabeta  
va fi sancționată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Costeiu Elisabeta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. BALANȚA S.A. cu sediul în Calea Gusteritei nr. 21-23, Sibiu, jud. Sibiu și va fi publicată în Buletinul A.S.F. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/29 / 21.01.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- Avizul A.S.F. nr. A/19/10.10.2013 prin care s-a aprobat anunțul prin care Chropynska Strojirna A.S. Cehia și-a exprimat intenția 
privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. Ramira S.A. Baia Mare, 

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 

ca urmare a adresei SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA, înregistrată la A.S.F. cu nr. A-19103/24.12.2013, prin care  
s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare în conformitate cu dispozițiile art. 206 
din Legea nr. 297/2004, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe B.V.B. acțiunile emise de S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare (CUI:2206261) începând cu  
data de 27.01.2014. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare vor putea oricând 
solicita contravaloarea acestora la prețul de 6,60 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de  
Chropynska Strojirna A.S. Cehia în favoarea acestora la Alpha Bank Romania S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/30 / 21.01.2014 
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 temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011, 
ca urmare a adresei SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA, înregistrată la A.S.F. cu nr. A-19103/24.12.2013, prin care  

s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare în conformitate cu dispozițiile art. 206 
din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/29/21.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise S.C. RAMIRA S.A. 
Baia Mare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. RAMIRA S.A. Baia Mare (CUI:2206261) începând cu data de 27.01.2014. 
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/31 / 21.01.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- Avizul A.S.F. nr. A/15/13.08.2013 prin care s-a aprobat anunțul prin care Goodmills Group Gmbh și-a exprimat intenția privind 
inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. TITAN S.A. Pantelimon, 

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 

ca urmare a adresei RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-2223/13.01.2014,  
prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. TITAN S.A. Pantelimon în conformitate cu dispozițiile 
art. 206 din Legea nr. 297/2004, 



în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe B.V.B. acțiunile emise de S.C. TITAN S.A. Pantelimon (CUI:1221611) începând cu  
data de 27.01.2014. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. TITAN S.A. Pantelimon vor putea oricând 
solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,306 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de  
Goodmills Group Gmbh în favoarea acestora la Alpha Bank Romania S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/32 / 21.01.2014 
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 temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011, 
ca urmare a adresei RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-2223/13.01.2014,  

prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. TITAN S.A. Pantelimon în conformitate cu dispozițiile 
art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/31/21.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise S.C. TITAN S.A. 
Pantelimon, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21. 01.2014, 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. TITAN S.A. Pantelimon (CUI:1221611) începând cu data de 27.01.2014. 
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/33 / 21.01.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  

nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la O.R.C. prin C.I.M. nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de 
Administrație nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și  
a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu 
data de 22.01.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/34 / 21.01.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 5018/21.05.2013 pronunțată de Tribunalul București, publicată în BPI nr. 14520/06.09.2013, prin care  

s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. UMERVA S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al 
acestei societăți comerciale, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. UMERVA S.A. București (CUI:1358555)  
începând cu data de 24.01.2014. 
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/35 / 21.01.2014 
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 civilă nr. 5018/21.05.2013 pronunțată de Tribunalul București, publicată în BPI nr. 14520/06.09.2013, prin care  

s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. UMERVA S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al 
acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. A/34/21.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. UMERVA S.A. 
București, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. UMERVA S.A. București (CUI:1358555) începând cu data de 24.01.2014. 
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/36 / 21.01.2014 
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. 3 pct. 25 și ale 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 civilă nr. 2089/03.10.2013 pronunțată de Tribunalul Timiș, publicată în BPI nr. 16726/15.10.2013, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (a falimentului) împotriva S.C. MECATIM S.A. Timișoara și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 



- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. MECATIM S.A. Timișoara este în faliment, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. MECATIM S.A. Timișoara (CUI:2488022)  
începând cu data de 24.01.2014. 
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/37 / 21.01.2014 
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. 3 pct. 25 și ale 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 civilă nr. 2089/03.10.2013 pronunțată de Tribunalul Timiș, publicată în BPI nr. 16726/15.10.2013, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (a falimentului) împotriva S.C. MECATIM S.A. Timișoara și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. MECATIM S.A. Timișoara este în faliment, 
având în vedere Decizia nr. A/36/21.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MECATIM S.A. 

Timișoara, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. MECATIM S.A. Timișoara (CUI:2488022) începând cu data de 24.01.2014. 
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/38 / 21.01.2014 
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. 5881/27.09.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 12915/3/2013 prin care s-a dispus radierea 

de la ORC a S.C. COLENTINA S.A. București, 
conform informațiilor publicate pe site-ul ONRC, S.C. COLENTINA S.A. București a fost radiată din Registrul Comerțului. 
În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. COLENTINA S.A. București (CUI:2351636) 
începând cu data de 24.01.2014. 
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/39 / 21.01.2014 
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. 5881/27.09.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 12915/3/2013 prin care s-a dispus radierea 

de la ORC a S.C. COLENTINA S.A. București, 
conform informațiilor publicate pe site-ul ONRC, S.C. COLENTINA S.A. București a fost radiată din Registrul Comerțului. 
Având în vedere Decizia nr. A/38/21.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COLENTINA S.A. 

București, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. COLENTINA S.A. București (CUI:2351636) începând cu  
data de 24.01.2014. 
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/40 / 21.01.2014 
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. 3 pct. 25 și ale 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 nr. 436/11.12.2013 pronunțată de Tribunalul Iași (dosarul nr. 9422/99/2013), menționată în cadrul notificării  

nr. 746/16.12.2013 privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (a falimentului) împotriva debitorului  
S.C. SOMETCHIM S.A. Iași și numirea lichidatorului judiciar al acestei societăți comerciale - CII CHELSĂU ANICA, Iași, 
publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21472/16.12.2013; 

- informațiile publicate pe website-ul ONRC conform cărora S.C. SOMETCHIM S.A. Iași este în faliment, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. SOMETCHIM S.A. Iași (CUI:1958843) începând cu 
data de 27.01.2014. 
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/41 / 21.01.2014 
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. 3 pct. 25 și ale 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 nr. 436/11.12.2013 pronunțată de Tribunalul Iași (dosarul nr. 9422/99/2013), menționată în cadrul notificării  

nr. 746/16.12.2013 privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (a falimentului) împotriva debitorului  



S.C. SOMETCHIM S.A. Iași și numirea lichidatorului judiciar al acestei societăți comerciale - CII CHELSĂU ANICA, Iași, 
publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21472/16.12.2013; 

- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. SOMETCHIM S.A. Iași este în faliment, 
având în vedere Decizia nr. A/40/21.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SOMETCHIM S.A. Iași, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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. SOMETCHIM S.A. Iași (CUI:1958843) începând cu data de 27.01.2014. 
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/42 / 21.01.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A-12620/27.09.2013, completată prin adresele nr. A-17243/27.11.2013 și nr. A-18735/19.12.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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 ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Achiței Ruben Decizia nr. 2145/07.11.2007 poz. 5 
 

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. Achiței Ruben PFR02ASIF/141681 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST 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/43 / 21.01.2014 
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. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa transmisă de S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A18939/23.12.2013, 

completată prin adresa nr. RG/265/06.01.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Roxana Elena Dascălu, acordată prin 



Decizia C.N.V.M. nr. 1346/23.12.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/170509 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern a doamnei Roxana Elena Dascălu. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.  
și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/44 / 21.01.2014 
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. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
în temeiul art. 44^1 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 adresa transmisă de S.C.A. Gilescu, Văleanu, Nathanzon & Partenerii, înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A/17556/03.12.2013, completată prin adresele nr. A17858/10.12.2013 și nr. A19120/24.12.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Günter Woinar și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent 
pentru servicii de investiții financiare. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/45 / 21.01.2014 
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. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009, 
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public  

al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de Deloitte Consultanță S.R.L. prin adresa nr. 16994/25.11.2013, completată prin 

adresa nr. 18796/20.12.2013 privind înscrierea societății în Registrul public al A.S.F., în calitate de evaluator, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Experți independenți 
persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400023 S.C. Deloitte Consultanță S.R.L., cu sediul social în București,  
str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, în calitate de evaluator. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Deloitte Consultanță S.R.L. 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/46 / 21.01.2014 
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. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2012, 
având în vedere cererea formulată de Deloitte Evaluare S.R.L. prin adresa nr. 18796/20.12.2013 privind radierea societății 



din Registrul public al A.S.F., din calitatea de evaluator, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR16EVPJ400022, atribuit prin Decizia nr. 241/16.07.2013 societății 
Deloitte Evaluare S.R.L., în calitate de evaluator. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Deloitte Evaluare S.R.L. 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 

 

DECIZIE NR. A/47 / 21.01.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 13 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (6), art. 4 și art. 8 alin. (1), (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009 
privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de 
servicii de investiții financiare, 

analizând solicitările domnului Balaci Dragoș și doamnei Balaci Anca Raluca, înregistrate la A.S.F. cu nr. 9767/20.08.2013, 
nr. 9766/20.08.2013, nr. 9768/20.08.2013, nr. 10274/28.08.2013 și nr. 15227/01.11.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă achiziționarea în mod concertat de către domnul Balaci Dragoș și doamna Balaci Anca Raluca, a unei participații 
calificate reprezentând 40,2527% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Atlas Asset Management S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de  
a depune la A.S.F. documentele aferente modificării structurii acționariatului ca urmare a achiziționării de către domnul Balaci Dragoș 
și doamna Balaci Anca Raluca a participației calificate menționate la art. 1, în caz contrar, decizia își va pierde valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Balaci Dragoș și doamna Balaci Anca Raluca. În cazul în 
care aceștia nu pot fi contactați, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SAI Atlas Asset Management 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 

 

DECIZIE NR. A/48 / 21.01.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 13 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art. 4 și art. 8 alin. (1), (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009 
privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de 
servicii de investiții financiare, 

analizând solicitarea domnului Arnăutu Liviu Ștefan, înregistrată la A.S.F. cu nr. A9763/20.08.2013, completată prin 
adresele nr. 9768/20.08.2013, nr. 15227/01.11.2013, nr. 17304/28.11.2013 și nr. 18764/19.12.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă achiziționarea în mod direct de către domnul ARNĂUTU LIVIU ȘTEFAN a unei participații calificate de 59,7472% 
din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a 



depune la A.S.F. documentele aferente modificării structurii acționariatului ca urmare a achiziționării de către domnul Arnăutu Liviu Ștefan 
a participației calificate menționate la art. 1, în caz contrar decizia își va pierde valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Arnăutu Liviu Ștefan. În cazul în care persoana 
anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.A.I. ATLAS ASSET 
MANAGEMENT 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/49 / 21.01.2014 
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. 1ˆ1, art. 4 alin. (1ˆ1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu A/19237/30.12.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie / Autorizație 

1. Sandu Mihaela 570/19.04.2007 poz. 1 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Sandu Mihaela PFR02ADEL/160439 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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/50 / 21.01.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. 

cu nr. 18170/13.12.2013, completată prin adresele nr. 18412/17.12.2013 și nr. 1311/09.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter 
și corp B, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizația / Decizia A.S.F. 

1. Moldovan Mihai 1636/21.07.2006 
 



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. Moldovan Mihai PFR02ASIF/321054 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
INTERDEALER CAPITAL 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/51 / 21.01.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 18581/18.12.2013, 

completată prin adresa nr. 1544/09.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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 TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center 
Modern, etajul 10, sector 2, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizația / Decizia A.S.F. 

1. Tutica Sorin 98/26.01.2011 
 

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. Tutica Sorin PFR02ASIF/402417 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE 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/52 / 21.01.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
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-16690/20.11.2013, completată prin adresa nr. A-18680/19.12.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.20132013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.01.2014, 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 Chifan Gabriela Lidia, acordată prin  
Decizia nr. 1319/07.06.2006 în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în 



Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/350871 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei Chifan Gabriela Lidia. 
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/54 / 23.01.2014 
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) și art. 193 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 adresei SSIF BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2205/13.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, 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. REMAT MARAMUREȘ S.A. Baia Mare 
inițiată de S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. Baia Mare, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 16.224 de acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social; 
 valoare nominală: 3,73 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 21 de lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 30.01.2014-19.02.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

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 cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. Baia Mare 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/55 / 23.01.2014 
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) și art. 193 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 S.S.I.F. INTERCAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-18833/20.12.2013 și nr. A-18950/23.12.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, 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. UZINELE SODICE GOVORA - CIECH 
CHEMICAL GROUP S.A. inițiată de JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA S.A. WARSAW, ofertă cu următoarele 
caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 10.293.177 de acțiuni reprezentând 7,0873% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,25 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,28 lei/acțiune; 



 perioada de derulare: 30.01.2014-19.02.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF INTERCAPITAL S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

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 cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A. 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/56 / 23.01.2014 
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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca înregistrată la A.S.F. cu nr. A-19090/24.12.2013, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca din data de 09.10.2013 de majorare a capitalului 

social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5652/29.10.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni 
emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca, conform Hotărârii AGEA 
adoptate în data de 09.10.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5652/29.10.2013, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 78.379.309 acțiuni; 
- valoarea ofertei: 7.837.930,90 lei; 
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune; 
- prețul de subscriere: 0,10 lei; 
- perioada de derulare: 29.01.2014-28.02.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca; 
- locul de subscriere: la sediul central al intermediarului SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile A.S.F., cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/57 / 23.01.2014 
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. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
în temeiul art. 10 alin. (2) 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 Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. A 19124/24.12.2013, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 22/10 martie 2011, modificat prin Decizia A.S.F. nr. A/607/14.11.2013, 
în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. 

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

Art. 1. Articolul 3 al Atestatului C.N.V.M. nr. 22/10 martie 2011 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Componența Consiliului Director al Asociației Brokerilor este următoarea: 

- Paul Dan Viorel - președinte 
- Gherguș Nicolae - membru 
- Nagy Viorica - membru 
- Stavrositu Iancu Adrian - membru 
- Căpcănaru-Bibicu Anton Laurențiu - membru 
- Stănilă Manuel Victoraș - membru supleant.” 

Art. 2. Prezenta decizie 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 

 

DECIZIA NR. A/58 / 24.01.2014 
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) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. Sibiu înregistrate la A.S.F. cu nr. A-16609/19.11.2013 și  

nr. A-16980/25.11.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de  
domnul Raicu Sever Florian, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 134.242 de acțiuni, reprezentând 35,23% din capitalul social; 
 valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 5,5 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 31.01.2014-20.02.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

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. FORAJ SONDE S.A. Videle 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/59 / 24.01.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- S.C. ASSIX ARCHITECURE S.R.L. Cluj-Napoca împreună cu domnul Paszkany Arpad dețin peste 33% din drepturile de vot 

asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca; 



- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 673/17.12.2013; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2732 alin. (1) pct. (ii) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează S.C. ASSIX ARCHITECTURES S.R.L. Cluj-Napoca (CUI:14938139) cu amendă în cuantum de 9.900 de lei 
(reprezentând 10% din cifra de afaceri) în calitate de acționar al S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca 
(CUI:201527). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F.  
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca și Paszkany Arpad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile  
vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire, precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107,  
Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/60 / 24.01.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- domnul Paszkany Arpad împreună cu S.C. ASSIX ARCHITECURE S.R.L. Cluj-Napoca dețin peste 33% din drepturile de vot 

asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca; 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 671/17.12.2013; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 273² (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează domnul Paszkany Arpad cu amendă în cuantum de 100.000 de lei în calitate de acționar al S.C. COMPANIA 
DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Paszkany Arpad și S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca, împreună cu persoanele cu care acționează în mod 
concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile  
vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Paszkany Arpad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/61 / 24.01.2014 
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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a instituției de credit/instituțiilor de credit notificate de autoritățile din statele membre, 
care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții, precum și 
serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei,  
parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/61/24.01.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire INCM 
Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea 

nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare 
Număr de înscriere  
în Registrul A.S.F. 

1 
Bundesanstalt fur 
Finanzdienst-Leistungsaufsicht 

Sal. Oppenheim jr. & 
Cie.Ag & Co. KGAA 

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

PJM01INCMDEU0168 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/62 / 24.01.2014 
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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a firmelor de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii,  
care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute  
în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/62/24.01.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

1 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Methexis Capital Advisors LLP art. 5 alin. (1) lit. e) PJM01FISMGBR1708 

2 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

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

PJM01FISMCYP1709 



Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

3 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

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

PJM01FISMGBR1710 

4 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Pemberton Capital Advisors LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și 
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1711 

5 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Decura IM LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

PJM01FISMGBR1712 

6 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Hermes Growth Partners Limited art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1713 

7 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

PFX Financial Professionals LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și  
alin. (11) lit. a), b), d), e), g) 

PJM01FISMCYP1714 

8 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Continental Capital Markets Limited art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) PJM01FISMGBR1715 

9 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Independent Risk Management 
Solution Limited 

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

PJM01FISMGBR1716 

10 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Alphadyne Asset Management (UK) LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. c), e), g) 

PJM01FISMGBR1717 

11 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Ava Trade LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și  
alin. (11) lit. a), d) 

PJM01FISMCYP1718 

12 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Prius Partners LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1719 

13 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

XHE Capital LLP 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1720 

14 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

GI Partners UK Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1721 

15 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

London International Corporation Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1722 

16 Central Bank of Ireland SFS Markets Limited 
art. 5 alin. (1) lit. c) și  
alin. (11) lit. d) 

PJM01FISMIRL1723 

17 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

City of London Markets Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1724 

18 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Thistle Financial Initiatives Limited art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1725 

19 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Moneywise IFA LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1726 

20 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

SCP UK Advisory Services Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1727 

21 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Quercus Investment Partners LLP 
art. 5 alin. (1) lit. e) și  
alin. (11) lit. c), e), g) 

PJM01FISMGBR1728 

22 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

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

PJM01FISMGBR1729 

23 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Oriel Asset Management LLP art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMGBR1730 

24 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Intermediate Capital Managers Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) și  
alin. (11) lit. d), e) 

PJM01FISMGBR1731 

25 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Roboforex (CY) LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), d), e) 

PJM01FISMCYP1732 

26 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Hawkwood Capital LLP 
art. 5 alin. (1) lit. e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

PJM01FISMGBR1733 

27 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Alvarez&Marsal FS Europe Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e), g) 

PJM01FISMGBR1734 

28 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

BCS Prime Brokerage LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. a), b), d), e) 

PJM01FISMGBR1735 

29 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Virtue Capital Partners LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

PJM01FISMGBR1736 

30 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Andurance Ventures LLP 
art. 5 alin. (1) lit. e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1737 

31 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Abundance NRG LTD art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1738 

32 
Netherlands Authority for the 
Financial Markets 

Ownership Capital BV art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) PJM01FISMNLD1739 

33 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Omada Investment Management Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c) 

PJM01FISMGBR1740 

34 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

JNF Capital Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1741 

35 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Halifax Share Dealing Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și  
alin. (11) lit. a), d) 

PJM01FISMGBR1742 



Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

36 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

DTZ Investment Management Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

PJM01FISMGBR1743 

37 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

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

PJM01FISMCYP1744 

38 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Coronation International Limited 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d) 

PJM01FISMGBR1745 

39 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Fisher Investments Europe Limited art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) PJM01FISMGBR1746 

40 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Endurance Global Weather Risk 
Advisors Limited 

art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1747 

41 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Fxglobe LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a) și  
alin. (11) lit. d) 

PJM01FISMCYP1748 

42 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

CRE8 Partners Limited art. 5 alin. (1) lit. e) PJM01FISMGBR1749 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/63 / 24.01.2014 
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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de sucursala/sucursalele firmelor de 
investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/63/24.01.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

Servicii și activități de investiții 
prevăzute de Legea nr. 297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare 

1 
Polish Financial 
Supervision Authority 

Sucursala din România a firmei 
X-Trade Brokers Dom Maklerski 
(Atestat nr. 293/15.09.2008) 

Bd. Eroilor nr. 18, 
sector 5, București 

PJM01SFIM400002 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și  
alin. (11) lit. a), d), e), g) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/64 / 24.01.2014 
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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 



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

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarea/următoarele instituții 
de credit din statele membre înscrise în Registrul A.S.F., conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/64/24.01.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire INCM Adresă 
Număr de înscriere în 

Registrul A.S.F. 

Servicii și activități de investiții 
prevăzute de Legea nr. 297/2004,  

cu modificările și completările ulterioare 

1 Bank of England Lloyds TSB Bank PLC 
25 Gresham Street, 
London EC2V 7HN 

PJM01INCMGBR0159 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) și  
alin. (11) lit. a), b), c), d), e), f), g) 

2 Bank of England Bank of Scotland PLC 
The Mound Edinburgh, 
Midlothian EH1 1YZ 

PJM01INCMGBR0002 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) și  
alin. (11) lit. a), b), c), d), e), f), g) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/65 / 24.01.2014 
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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (11), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții prevăzute  
în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/65/24.01.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

1 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Optimus Capital LLP 54 Welbeck St, W1G9XS PJM01FISMGBR0934 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

2 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Standard Life 
Investments Limited 

1 George Street, Edinburgh, 
Midlothian, EH2 2LL 

PJM01FISMGBR0843 art. 5 alin. (1) lit. d), e) 

3 The Netherlands Authority Degiro BV 
Herengracht 442, 1017 BZ, 
Amsterdam, The Netherlands 

PJM01FISMNLD1606 art. 5 alin. (11) lit. b) 

4 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Sungard Global Execution 
Services Limited 

Level 38, 25 Canada Square, 
London E14 5LQ 

PJM01FISMGBR0817 art. 5 alin. (1) lit. a), b) 

5 
Financial and Capital 
Market Commission Latvia 

Dukascopy Europe IBS AS Lacplesa street 20a-1, Riga PJM01FISMLVA1290 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) 
și alin. (11) lit. a), d), e) 

6 
Malta Financial Services 
Authority 

Integradvisory LTD 
6/2 Sir William Reid Street, 
Gzira GZR 1038 

PJM01FISMMLT0826 art. 5 alin. (1) lit. a), d), e), g) 

7 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Mayzus Investment 
Company LTD 

22, Georgiou Griva Digheni 
Street, Serghides Court, 1-4 
Floors, 3106 Limassol 

PJM01FISMCYP0816 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și  
alin. (11) lit. a), b), d), e) 

8 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Mirabella Financial 
Services LLP 

Cordium Group 130 Jermyn 
Street 2nd floor SW14YUR 

PJM01FISMGBR1325 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 



Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

9 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

HF Markets (Europe) LTD 
50 Spirou Kyprinaou, Irida 3 
Tower, 10th Floor, 6057, 
Larnaca 

PJM01FISMCYP1615 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. a), b) 

10 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Zenit Asset Management 
LLP 

4th Floor, 100 Brompton 
Road, London SW3 1ER 

PJM01FISMGBR1341 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

11 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Bivouac Capital LLP 
31 Clerkenwell Close, London 
EC1R 0AT 

PJM01FISMGBR1242 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

12 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Emea Capital LLP Berkeley House, W1J6BD PJM01FISMGBR0704 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e) 

13 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Marcuard Cyprus LTD 
377, 28th October Street, 
Soboh house, 3107 Limassol 

PJM01FISMCYP1239 
art. 5 alin. (1) lit. d), e) și  
alin. (11) lit. a), d) 

14 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Mackay Shields UK LLP 
53 Davies Street W1K 5JH 
London 

PJM01FISMGBR1688 art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) 

15 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Insight Investment 
Management (Global) 
Limited 

160 Queen Victoria Street 
London EC4V 4LA 

PJM01FISMGBR0151 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e), f), g) 

16 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Cheyne Capital 
Management (UK) LLP 

Tornoway House, 13 Cleveland 
Row, SW1A 1 DH London 

PJM01FISMGBR0002 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și  
alin. (11) lit. d) 

17 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Duet Private Equity 
Limited 

27 Hill Street, London  
W1J 5LP 

PJM01FISMGBR1079 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e) 

18 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

CVC Credit Partners 
Investment Management 
Limited 

111 Strand, London  
WC2R 0AG 

PJM01FISMGBR1327 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), e), g) 

19 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Black Emerald Capital 
LTD 

31 Harley St London  
W1G 9QS London 

PJM01FISMGBR1332 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

20 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Belador Advisors UK 
Limited 

7th Floor 20 Berkeley Square 
WIJ6EQ London 

PJM01FISMGBR1268 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

21 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Amias Berman & CO LLP 
Broadgate, London  
EC2M 7UR 

PJM01FISMGBR0859 art. 5 alin. (1) lit. a), e) 

22 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

The Seaport Group 
Europe LLP 

Ground Floor West, One 
Finsbury Circus, London 
EC2M 7EB 

PJM01FISMGBR1138 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. e), 

23 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Goldbridge Capital 
Partners LLP 

4 Sloane Terrace, London 
SW1X 9DQ 

PJM01FISMGBR1149 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și  
alin. (11) lit. c) 

24 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Aubrey Capital 
Management Limited 

22 Stafford Street Edinburgh 
Midlthian EH3 7BD 

PJM01FISMGBR0030 art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) 

25 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Emso Partners Limited 
Iron Trade House 21-24 
Grosvenor Place SW1X7HF 

PJM01FISMGBR1295 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e), g) 

26 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Bluebay Asset 
Management LLP 

77 Grosvenor Street, London 
W1K 3JR 

PJM01FISMGBR1459 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

27 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Admiral Markets UK LTD 
One Love Lane EC2V7JN 
London 

PJM01FISMGBR1674 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), g) și  
alin. (11) lit. a), b), d), g) 

28 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Kenz Capital LLP 
James House, 1 Babmaes 
Street, SW1Y6HF 

PJM01FISMGBR1037 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. a), b), c), d), e), f), g) 

29 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Ares Management 
Limited 

30 St. Mary Axe, EC3A 8EP 
London 

PJM01FISMGBR0034 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) 
și alin. (11) lit. a), c), d), e) 

30 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Topfx LTD 
249, 28th October Street, 
Lophitis Business Centre, 
3035 Limassol 

PJM01FISMCYP1431 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), b), d) 

31 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Novus Capital Markets 
Limited 

9-30 Cornhill, London  
EC3V 3NF 

PJM01FISMGBR0724 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), e) 

32 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Riverrock Securities 
Limited 

3rd Floor, 8-10 Grosvenor 
Gardens, SW1V 0DH London 

PJM01FISMGBR0749 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e) 

33 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Bordier International 
Limited 

79 Pall Mall London  
SW1Y 5ES 

PJM01FISMGBR0609 
art. 5 alin. (1) lit. e) și  
alin. (11) lit. e) 

34 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Altavista Investment 
Management UK LLP 

20th Floor Marble Arch Tower 55 
Bryanston St London W1H 7AA 

PJM01FISMGBR1406 art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) 

35 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Cumberland Place 
Financial Management LLP 

5th Floor, 36-38 Whitefriars 
Street, EC4Y8BQ London 

PJM01FISMGBR0376 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

36 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Kenz Capital LLP 
James House, 1 Babmaes 
Street, London SW1Y 6HF 

PJM01FISMGBR1037 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. b), c), d), e), f), g) 

37 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Avelin Capital LLP 
Floor 21, Tower 42, 25 Old 
Broad Street, London  
EC2N 1HQ 

PJM01FISMGBR1061 art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) 



Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

38 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Viognier Capital 
Management LLP 

7-8 Stratford Place, W1C 1AY 
London 

PJM01FISMGBR1083 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e),g) 

39 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Euronova Asset 
Management UK LLP 

7-9 North St. David Street, 
Adingurgh, Midlothian  
EH2 1AW Edinburgh 

PJM01FISMGBR0722 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), și  
alin. (11) lit. d) 

40 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Solaise Capital 
Management LLP 

Buchanan House, 3 St Jamess 
Square, SW1Y 4JU London 

PJM01FISMGBR1440 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)  
si alin. (11) lit. d), e), g) 

41 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Monarch Alternative 
Capital (Europe) LLP 

52-53 Conduit Street  
WIS 2YX London 

PJM01FISMGBR1653 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. b), c), d), e) 

42 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Future Value Capital LLP 
60 Gresham Street,  
EC2V 7BB London 

PJM01FISMGBR1283 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

43 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Piton Capital LLP 
Venture House 27-29 
Glasshouse 5 th Floor  
W1B 5DF London 

PJM01FISMGBR1687 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. b), c), d) 

44 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Olivetree Securities 
Limited 

23 College Hill, EC4R 2RP 
London 

PJM01FISMGBR0755 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. e) 

45 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Caisson Investment 
Management Partners LLP 

7th Floor 7 Birchin Lane 
EC3V 9BW London 

PJM01FISMGBR0983 
art. 5 alin. (1) lit. d) și  
alin. (11) lit. c), d) 

46 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

BTG Pactual Europe LLP 
Berkeley Square House,  
5th Floor, Suite 4 Berkeley 
Square, London W1J 6BR 

PJM01FISMGBR0910 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. b), c), d), e), f) 

47 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Farley & Thompson LLP 
Pine Grange, Bath Road, 
Bournemouth, Dorset,  
BH1 2NU 

PJM01FISMGBR0447 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

48 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Warwick Capital Partners 
LLP 

86 Duke Of York Square,  
3rd Floor, SW3 4LY London 

PJM01FISMGBR1046 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e), g) 

49 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Timberland Investment 
Resources Europe LLP 

12 Grosvenor Place, London 
SW1X 7HH 

PJM01FISMGBR1213 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), f) și 
alin. (11) lit. a), b), c), d), e), f), g) 

50 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Nplus1 Singer Advisory 
LLP 

5th Floor, One Bartholomew 
Lane EC2N2AX 

PJM01FISMGBR1409 
art. 5 alin. (1) lit. a), e), g) și  
alin. (11) lit. c) 

51 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Duet Alternative 
Investments (UK) Limited 

27 Hill Street, London  
W1J 5LP 

PJM01FISMGBR1202 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), d), e) 

52 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Nevsky Capital LLP 
10 Old Burlington St, 
W1S3AG London 

PJM01FISMGBR0056 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

53 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Thames River Multi-
Capital LLP 

Exchange House Primrose St, 
EC2A 2NY London 

PJM01FISMGBR0119 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

54 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Conning Asset 
Management Limited 

7th Floor, 55 King William 
Street, London EC4R 9AD 

PJM01FISMGBR1143 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. c), e), g) 

55 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Vanguard Asset 
Management Limited 

50 Cannon Street, London 
EC4N 6JJ 

PJM01FISMGBR1194 art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) 

56 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Western Asset 
Management Company 
Limited 

10 Exchange Square, London PJM01FISMGBR0581 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. e) 

57 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Octave Investment 
Management LLP 

21-23 Ironmonger Lane 
London EC2V 8EY 

PJM01FISMGBR1067 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

58 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Magna Capital Limited 5 Queen Anne St W1G8HW PJM01FISMGBR0968 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. e) 

59 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

PFG-UK LTD 
4th Floor Egyptian House 
170-173 Piccadilly W1J9EJ 

PJM01FISMGBR0847 art. 5 alin. (1) lit. a), e) 

60 Central Bank of Ireland Glas Securities Limited 
33 Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublin 2 

PJM01FISMIRL0868 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) 
și alin. (11) lit. e) 

61 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

RIA Capital Markets 
Limited 

County House, 20-22 
Torphichen Street, Edinburgh, 
Midlothan EH3 8JB 

PJM01FISMGBR1140 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și  
alin. (11) lit. d), e), g) 

62 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

BNP Paribas Investment 
Partners UK Limited 

5 Aldermanbury Square, 
London EC2V 7BP 

PJM01FISMGBR1098 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  
alin. (11) lit. d), e) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/66 / 24.01.2014 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și 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. 41 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise de autoritățile competente din statele membre, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele numere reprezentând înregistrarea unor firme de investiții, conform anexei  
parte integrantă a prezentei decizii, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, 
precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. A/66/24.01.2014 
 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul A.S.F. 

1 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Rock Financial Consultants 2002 Limited PJM01FISMGBR0309 

2 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Wells Capital (RIM) Limited PJM01FISMGBR1156 
3 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Agfe LLP PJM01FISMGBR0830 

4 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Morgans Insurance Broking LTD PJM01FISMGBR0872 

5 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Propertybourse Limited PJM01FISMGBR0504 

6 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Anello Asset Management LLP PJM01FISMGBR1157 
7 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Stemcor Capital Limited PJM01FISMGBR1454 

8 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Fair-Lead Partners LLP PJM01FISMGBR0985 

9 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Guzman & Company (Europe) LTD PJM01FISMGBR1208 
10 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Merchant Capital Limited PJM01FISMGBR1032 

11 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Active Wealth Management Limited PJM01FISMGBR0545 

12 Financial Conduct Authority (United Kingdom) The Alexander Beard Group PLC PJM01FISMGBR0366 

13 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Greenpark Capital Limited PJM01FISMGBR0044 
14 Financial Conduct Authority (United Kingdom) ICAP Shipping Tanker Derivatives Limited PJM01FISMGBR0111 

15 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Porta Verde Financial Services LTD PJM01FISMGBR1019 

16 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Alceda UK Limited PJM01FISMGBR1644 
17 Financial Conduct Authority (United Kingdom) CSJ Capital Partners LLP PJM01FISMGBR1498 

18 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Evolution Securities China LTD PJM01FISMGBR0080 

19 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Shell International Trading and 
Shipping Company Limited 

PJM01FISMGBR0159 

20 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Investacc LTD PJM01FISMGBR0372 

21 Financial Conduct Authority (United Kingdom) White Square Capital LLP PJM01FISMGBR1561 
22 Financial Conduct Authority (United Kingdom) Charles Reynolds & Associated 

(Independent Financial Advisers) Limited 
PJM01FISMGBR0394 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/67 / 24.01.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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 20.07.2012 a S.C. SOCOT S.A. Târgu Mureș s-a hotărât divizarea societății conform Proiectului de 

divizare publicat în M. Of. nr. 1016/16.03.2012; 
- conform celor declarate de Președintele Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT S.A., până în prezent societatea nu a achitat 

integral contravaloarea acțiunilor deținute de către dl. Apostol Sorin, acționar care a solicitat retragerea din societate ca urmare  
a operațiunii de divizare; 

- prin adresele nr. 17229/10.12.2012, nr. 312/15.01.2013 și nr. A/6079/09.08.2013 s-a solicitat Președintelui Consiliului de 
Administrație al S.C. SOCOT S.A. să adopte, în regim de urgență, măsurile necesare achitării integrale a sumelor datorate 
acționarilor retrași din societate și să informeze A.S.F. în consecință, în caz contrar persoanele responsabile putând fi 
sancționate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

domnul POPA EUGEN LAUREAN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. SOCOT S.A. Târgu Mureș, 
este responsabil pentru nerespectarea prevederilor art. 242 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 



completările ulterioare, și art. 133 alin. (8) din Regulamentul nr. 1/2006, potrivit căruia: „În situația în care operațiunea de divizare 
este aprobată, acțiunile pentru care s-a solicitat retragerea sunt plătite acționarilor îndreptățiți conform modalității specificate  
de aceștia în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la data AGEA care a aprobat divizarea.”. 

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
în baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 și art. 275 alin. (1)  

din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, 
având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul POPA EUGEN LAUREAN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al 
S.C. SOCOT S.A. Târgu Mureș (CUI:2522493). 
Art. 2. Dl Popa Eugen Laurean are obligația ca în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, să adopte măsurile 
necesare în vederea stingerii creanței acționarului Apostol Sorin, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune sancționarea cu amendă  
a persoanelor responsabile. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului POPA EUGEN LAUREAN prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
S.C. SOCOT S.A. Târgu Mureș cu sediul în str. Mihai Viteazul nr. 36, Târgu Mureș, jud. Mureș, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și fax. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


