
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare 

 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL  A.S.F. 
 

Activitatea  în  perioada  10.02.2014 - 14.02.2014 
17.02.2014 19:14 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/15 / 13.02.2014 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M.  

nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 648/07.01.2014, 

completată prin adresele nr. 3733/16.01.2014 și nr. 9723/31.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.  
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate Turnul de Sud,  
et. 11, sector 1. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise  
de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar  
pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/16 / 13.02.2014 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul art. 9 alin. (7) 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. 27 alin. (1) lit. e) și alin. (2), precum și art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea societății S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată cu nr. 14764/28.10.2013, 
completata prin adresele înregistrate cu nr. 17890/10.12.2013 și nr. 2436/13.01.2014, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act 

individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a schimbării 
sediului social al societății de la adresa din „Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuși nr. 133, mansardă, jud. Cluj”, la adresa din  



„Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuși nr. 133, et. 2, jud. Cluj”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 
din data de 17.10.2013 și Actul constitutiv al societății având încheiere de dată certă nr. 22/18.10.2013. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și 
copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/17 / 13.02.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 
competențe, cu modificările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A77/30.01.2014, 
în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, 

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13.08.2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10761/04.02.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a șase programe de formare profesională continuă 
„Adecvarea capitalului SSIF/SAI conform prevederilor acordului BASEL III-CRDIV/CRR - abordarea standard” cu codurile 
FPCBIII1-6.2014, care vor avea loc la București, în următoarele perioade: 

FPCBIII1.2014: 26.02.2014-01.03.2014; 
FPCBIII2.2014: 19.03.2014-22.03.2014; 
FPCBIII3.2014: 09.04.2014-12.04.2014; 
FPCBIII4.2014: 23.04.2014-26.04.2014; 
FPCBIII5.2014: 07.05.2014-10.05.2014; 
FPCBIII6.2014: 11.06.2014-14.06.2014. 

Art. 2. Programele de formare profesională continuă menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către 
absolvenții acestora. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/18 / 13.02.2014 
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. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

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

cu nr. A-15619/07.11.2013, nr. A-17475/02.12.2013 și nr. A-2204/13.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.20132013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul Mocanu Dumitru Dorin, având Atestatul profesional nr. 116/09.08.2011, în calitatea de agent delegat 
în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, 
jud. Sibiu. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Mocanu Dumitru Dorin în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ADEL/081012, în calitate de agent delegat. 



Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/19 / 14.02.2014 
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. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
analizând cererea SSIF OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17319/29.11.2013, completată prin 

adresele nr. A-17362/29.11.2013, nr. A-18385/17.12.2013, nr. A-18682/19.12.2013 și nr. 2119/13.01.2014, 
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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SSIF OLTENIA GRUP INVEST S.A. ca urmare a modificării 
componenței consiliului de administrație, prin numirea doamnei GIOTOIU LUMINIȚA MĂDĂLINA în calitate de membru al consiliului 
de administrație, ca urmare a revocării din această funcție a domnului LAZĂR RĂZVAN BOGDAN, în conformitate cu Hotărârea 
AGOA nr. 630/22.10.2013. 
Art. 2. SSIF OLTENIA GRUP INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile  
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF OLTENIA GRUP INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/20 / 14.02.2014 
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 art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 67 alin. (2) și art. 91 alin. (2) 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 art. 97 alin. (1) din Regulamentul. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare  
a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul 
public al A.S.F., 

având în vedere solicitarea S.A.I. Broker S.A. înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 3108/06.02.2013, completată prin 
adresele înregistrate la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 11497/24.04.2013, nr. 6271/05.07.2013, nr. 10775/03.09.2013, nr. 12607/27.09.2013, 
nr. 18048/11.12.2013, nr. 269/06.01.2013, nr. 6453/22.01.2014, nr. 7482/27.01.2014 și nr. 9388/31.01.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții FIX INVEST administrat de S.A.I. BROKER S.A. și având ca depozitar  
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții FIX INVEST, 
în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții FIX INVEST. 



Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul Deschis de Investiții FIX INVEST poate deroga 
de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 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, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120086 Fondul Deschis de Investiții FIX INVEST la Secțiunea 6 - Fonduri 
deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/21 / 14.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și 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 conformitate cu art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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 art. 97 alin. (1), art. 161 și art. 166 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul 
public al C.N.V.M., 

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 8154/28.01.2014, 
completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 10689/04.02.2014, nr. 10692/04.02.2014, nr. 10693/04.02.2014 și  
nr. 11421/05.02.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID RON administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. 
și având ca depozitar Banca Comercială Română S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST 
SOLID RON, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID RON. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID RON 
poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012, respectiv art. 159-162  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID RON va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și 
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau  
de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for Reconstruct ion 
and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de 
Investiții), cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre 
emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400087 Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID RON la Secțiunea 6 - 
Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F. forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/22 / 14.02.2014 
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 conformitate cu art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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 art. 97 alin. (1), art. 161 și art. 166 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul 
public al C.N.V.M., 

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 8154/28.01.2014, 
completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 10689/04.02.2014, nr. 10692/04.02.2014, nr. 10693/04.02.2014 și  
nr. 11421/05.02.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID EUR administrat de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. 
și având ca depozitar Banca Comercială Română S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST 
SOLID EUR, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID EUR. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID EUR 
poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012, respectiv art. 159-162  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID EUR va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și 
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un 
organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for Reconstruction and 
Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de Investiții), 
cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 
aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni 
să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400088 Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST SOLID EUR la Secțiunea 6 - 
Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/23 / 14.02.2014 
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 conformitate cu art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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 art. 97 alin. (1), art. 161 și art. 166 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul 
public al C.N.V.M., 

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 8154/28.01.2014, 
completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 10689/04.02.2014, nr. 10692/04.02.2014, nr. 10693/04.02.2014 și  
nr. 11421/05.02.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST BALANCED RON administrat de S.A.I. ERSTE Asset 
Management S.A. și având ca depozitar Banca Comercială Română S.A. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST 
BALANCED RON, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții YOU INVEST BALANCED RON. 



Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST BALANCED RON 
poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012, respectiv art. 159-162  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST BALANCED RON va putea deține până la 100% din activele sale în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau 
de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre și anume European Bank for Reconstruction 
and Development (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și European Investment Bank (Banca Europeană de Investiții), 
cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 
aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni 
să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400089 Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST BALANCED RON  
la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/24 / 14.02.2014 
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, 

în temeiul prevederilor 63 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) și art. 91 alin. (2) 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. 97 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-15367/05.11.2013, 
nr. 2621/14.01.2014 și nr. 13883/10.02.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de societatea BT Asset Management S.A.I. S.A. 
și având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, fondul deschis de investiții BT Euro Obligațiuni poate 
deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012, respectiv art. 159-162  
din Regulamentul nr. 15/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120090 Fondul Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni în secțiunea 6 - 
Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/25 / 14.02.2014 
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. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind 

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

cu nr. 3109/15.01.2014, completată prin adresa nr. 4028/17.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 



în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul STAN GABRIEL, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii 
de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr. 25, et. 3, sector 4. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului STAN GABRIEL în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400569 în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de 
muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/26 / 14.02.2014 
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. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu  

nr. 5532/20.01.2014, completată prin adresa nr. 7737/27.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna BUTAR GEORGETA, având Atestatul profesional nr. 1850/21.11.2005, în calitate de agent delegat 
în numele societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, 
jud. Arad. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BUTAR GEORGETA în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/351013. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. A/7 / 14.02.2014 
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. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 8154/28.01.2014, 
completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 10689/04.02.2014, nr. 10692/04.02.2014, nr. 10693/04.02.2014 și  
nr. 11421/05.02.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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



AVIZ 
Art. 1. Se modifică prevederile art. 1 al Avizului C.N.V.M. nr. 44/18.08.2009, astfel: 
„Se avizează delegarea de către societatea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. a activității de distribuție a titlurilor de participare 
emise de Fondurile deschise de investiții Erste Balanced RON, Erste Equity România, Erste Money Market RON, Erste Bond 
Flexible RON, Erste Absolute Return 15 EUR, Erste Absolute Return 25 RON, Erste Absolute Return 25 EUR, Erste Bond Flexible 
România EUR, You Invest Solid RON, You Invest Solid EUR și You Invest Balanced RON, către Banca Comercială Română S.A.” 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. ERSTE 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 

 

AVIZ NR. A/8 / 14.02.2014 
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. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților  
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea S.A.I. Broker S.A. înregistrată la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 3108/06.02.2013, completată prin 
adresele înregistrate la C.N.V.M./A.S.F. cu nr. 11497/24.04.2013, nr. 6271/05.07.2013, nr. 10775/03.09.2013, nr. 12607/27.09.2013, 
nr. 18048/11.12.2013, nr. 269/06.01.2013, nr. 6453/22.01.2014 și nr. 7482/27.01.2014, 

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 13.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se modifică prevederile art. 1 al Avizului C.N.V.M./A.S.F. nr. 12/10.04.2013, astfel: 
„Se avizează delegarea de către societatea S.A.I. Broker S.A. a activității de distribuție a titlurilor de participare emise de  
Fondul închis de investiții BET-FI Index Invest și Fondul deschis de investiții FIX Invest către S.S.I.F. Broker S.A.” 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. BROKER 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/105 / 10.02.2014 
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 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 CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. A/1008/08.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.20132013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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 CARPATICA INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu următoarei persoane: 
 

Nume și prenume Decizie/Autorizație 
Manu Cristian Gheorghe 1752/25.09.2007 

 

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

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

Manu Cristian Gheorghe PFR02ADEL/350341 



 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/107 / 11.02.2014 
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 domnul Sandu Constantin a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. ILFOVEANA S.A. ca urmare a tranzacției din data de 31.01.2012, 

având în vedere obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/489/15.10.2013, 
în conformitate cu art. 2732 alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 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 11.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 90.000 de lei domnul Sandu Constantin, în calitate de acționar al  
S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos (CUI:477710). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună 
la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin  
va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ILFOVEANA S.A. cu sediul în Șoseaua Ștefănești nr. 15, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov și va fi publicată  
în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/108 / 11.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 domnul Sandu Constantin a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău ca urmare a tranzacției din data de 31.01.2012, 

având în vedere obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/490/15.10.2013, 
în conformitate cu art. 2732 alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 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 11.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 90.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520). 
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. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună 
la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin  
va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. AGROTRANSPORT S.A. cu sediul în str. Crizantemelor nr. 1, Buzău, jud. Buzău și va fi publicată în Buletinul 
Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/109 / 11.02.2014 
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. 199 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 8296/29.01.2014 și  

nr. 10345/03.02.2014, 
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 11.02.2014, 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 voluntară a S.C. UCR S.A. București inițiată de S.C. RCS&RDS S.A. 
București, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 232.700 de acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 28 de lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 18.02.2014-10.03.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI 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 preluare voluntară se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează 
acțiunile S.C. UCR S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/110 / 11.02.2014 
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. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Hotărârea AGEA S.C. SAN GIORGIOS S.A. Bacău din data de 30.01.2007 privind transformarea formei juridice a societății  

din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1582/21.05.2007; 
- Hotărârea AGEA S.C. SAN GIORGIOS S.A. Bacău din data de 30.01.2007 și Actul Adițional atestat sub nr. 400/19.04.2006, 

înregistrate la ORC prin CIM nr. 7198/20.04.2007, 
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 11.02.2014, 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. SAN GIORGIOS S.A. Bacău (CUI:7633077) 
începând cu data de 14.02.2014. 
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/111 / 11.02.2014 
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; 
- Hotărârea AGEA S.C. SAN GIORGIOS S.A. Bacău din data de 30.01.2007 privind transformarea formei juridice a societății  

din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul oficial, Partea a IV-a, nr. 1582/21.05.2007; 
- Hotărârea AGEA S.C. SAN GIORGIOS S.A. Bacău din data de 30.01.2007 și Actul Adițional atestat sub nr. 400/19.04.2006, 

înregistrate la ORC prin CIM nr. 7198/20.04.2007; 
- Decizia nr. A/110/11.02.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SAN GIORGIOS S.A. Bacău, 

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 11.02.2014, 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. SAN GIORGIOS S.A. Bacău (CUI:7633077) începând cu  
data de 14.02.2014. 
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/112 / 11.02.2014 
În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2)  

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

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
s-a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea Harinvest S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/642/29.11.2013. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/77/06.01.2014, societatea Harinvest S.A., prin domnul Lungu Veronel,  

având calitatea de Președinte al Consiliului de administrație, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/642/29.11.2013, solicitând revocarea acestui act individual ca netemeinic și nelegal. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/642/29.11.2013, S.S.I.F. Harinvest S.A. a fost sancționată cu amendă în valoare de  
6.770 de lei, ca reprezentând 0,1% din cifra de afaceri realizată de societate în anul 2012. 

Totodată, prin Decizia A.S.F. nr. A/642/29.11.2013, s-a dispus suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a autorizației  
de funcționare a S.S.I.F. HARINVEST S.A. 

În sarcina S.S.I.F. HARINVEST S.A. s-au reținut următoarele: 
- societatea nu și-a îndeplinit obligația de plată aferentă decontării din data de 15.11.2013 de la Depozitarul Central, nerespectând 

prevederile art. 23 din Codul Depozitarului Central; 
- societatea nu a acționat cu diligență profesională în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței,  

încălcând prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 
În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea  

de prerogative, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.02.2014, Vicepreședintele A.S.F.- 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea Harinvest S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/642/29.11.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/642/29.11.2013 cu rectificarea operată prin Decizia A.S.F. nr. A/26/17.01.2014. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/642 / 29.11.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 

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

având în vedere faptul că S.S.I.F. HARINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de plată aferentă decontării din data de 15.11.2013 de la 
Depozitarul Central, nerespectând prevederile art. 23 din Codul Depozitarului Central, 

luând în considerare faptul că S.S.I.F. HARINVEST S.A. nu a acționat cu diligență profesională în scopul protejării intereselor 
investitorilor și a integrității pieței, încălcând prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în temeiul prevederilor art. 11, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013 

privind delegarea de competențe, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se sancționează S.S.I.F. HARINVEST S.A. cu amendă în valoare de 6.770 de lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri totală realizată  
în anul financiar 2012. Societatea are următoarele date de identificare: CUI:9329504, număr de înregistrare la ONRC J38/202/1997, sediul social  
în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, etaj IV, jud. Vâlcea. 
Art. 2. Se suspendă pe o perioadă de 90 de zile autorizația de funcționare a S.S.I.F. HARINVEST S.A. 
Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Harinvest S.A., Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Casei de Compensare București 
și Fondului de Compensare a Investitorilor. 
Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 

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

 

DECIZIA NR. A/26 / 17.01.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 

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

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013 
privind delegarea de competențe, 

ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul art. 1 al Deciziei nr. A/642/29.11.2013 referitoare la cuantumul amenzii,  
în sensul înscrierii eronate a valorii de 6.770 de lei în loc de 677 de lei, eroare care nu afectează legalitatea sau temeinicia deciziei în ceea ce 
privește faptele reținute, 

în baza hotărârii luate în ședința din data de 17.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  
a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Art. 1 din Decizia nr. A/642/29.11.2013 se rectifică și va avea următorul conținut: 
Se sancționează S.S.I.F. HARINVEST S.A. cu amendă în valoare de 677 de lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri totală, în valoare de 
677.021 lei, realizată în anul financiar 2012. Societatea are următoarele date de identificare: CUI:9329504, număr de înregistrare la ONRC 
J38/202/1997, sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, etaj IV, jud. Vâlcea. 
Art. 2. Decizia nr. A/642/29.11.2013 se va modifica în mod corespunzător. 
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/113 / 11.02.2014 
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, 

conform prevederilor art. 104 alin. (2) și (3) 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. 242 lit. a), art. 245, art. 246 alin. (4) și art. 250 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Dispunerea de măsuri nr. 19/2012, 
analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresa nr. 3956/17.01.2014 și completată 

prin adresa nr. 8054/28.01.2014, 
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 11.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea continuă de unități de fond ale fondurilor deschise de investiții Raiffeisen Benefit și 
Raiffeisen Prosper, administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități 
de fond, începând cu data de 27.02.2014 și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data 
suspendării. 
Art. 2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a publica și transmite la A.S.F. în termen de cinci zile de la data 
comunicării acestuia, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa 
expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 
Art. 3. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre 
publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate  
în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile deschise de 
investiții Raiffeisen Benefit și Raiffeisen Prosper. 
Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a depune la A.S.F. certificatul constatator 
emis de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de procesul-verbal de predare-primire 
încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii  
și de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie 
a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicată 
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/114 / 11.02.2014 
În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2)  

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

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Medințu Daniela Nicoleta împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/722/23.12.2013. 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6384/22.01.2014, dna Medințu Daniela Nicoleta a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/722/23.12.2013. 
Prin Decizia A.S.F. nr. A/772/23.12.2013, dna Medințu Daniela Nicoleta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 

50.001 lei în calitate acționar al UCR S.A. București, având în vedere că acesta nu a dus la îndeplinire obligația stabilită de 
dispozițiile prevăzute de art. 205 din Legea nr. 297/2004 și nici cele stipulate de Ordonanța C.N.V.M. nr. 4/15.01.2013. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art. 273^2 alin. (1) pct. (i) lit. c) și alin. (6) 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 Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 
prerogative, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Medințu Daniela Nicoleta împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/722/23.12.2013. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/722/23.12.2013 ca temeinică și legală. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

 

DECIZIA NR. A/722 / 23.12.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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



având în vedere obligația prevăzută de art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Ordonanței nr. 4/15.01.2013, 
în conformitate cu art. 2732 alin. (1) pct. i) lit. c) și alin. (6) 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 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei doamna Medintu Daniela Nicoleta în calitate de acționar al S.C. UCR S.A. București 
(CUI:403879). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite  A.S.F.,  
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Doamna Medintu Daniela Nicoleta are obligația ca, în cel mult 30 zile de la emiterea prezentei decizii, să se conformeze uneia din obligațiile 
alternative prevăzută la art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. UCR S.A. București (singură sau împreună cu persoanele cu care acționează  
în mod concertat); 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, doamna Medintu Daniela Nicoleta va fi sancționată  
de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Medintu Daniela Nicoleta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și  
S.C. UCR S.A. cu sediul în Șoseaua Panduri nr. 71, sector 5, București. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/117 / 12.02.2014 
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 conformitate cu prevederile art. 179 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu cele ale art. 9 din Regulamentul C.N.V.M.  
nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

ca urmare a adresei S.S.I.F. INTERCAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 13702/10.02.2014, 
având în vedere prerogativele conferite prin Decizia A.S.F. nr. A/76/30.01.2014 se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la 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. Amendamentul constă 
în prelungirea perioadei de derulare până în data de 12.03.2014, inclusiv. Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică 
rămân neschimbate. 
Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/118 / 13.02.2014 
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 CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-

15619/07.11.2013, nr. A-17475/02.12.2013 și nr. A-2204/13.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.20132013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului MOCANU DUMITRU DORIN, acordată prin 
Decizia nr. 806/29.08.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat  



în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/082465 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului MOCANU DUMITRU DORIN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/119 / 14.02.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
cu modificările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A 77/30.01.2014, 
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, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât 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. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia A.S.F. nr. A/119/14.02.2014 

 

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

1. Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) FX Global Markets (FXGM) LTD PJM01FISMCYP0633 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) FX Dialogue LTD PJM01FISMGBR1085 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Financial Professional LTD PJM01FISMGBR0262 

4. Central Bank of Ireland Fcstone Commodity Services (Europe) Limited PJM01FISMIRL0952 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Andrew Hill LTD PJM01FISMGBR0362 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) PSA Financial Services LTD PJM01FISMGBR0346 

7. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Broadridge Business Process Outsourcing Limited PJM01FISMGBR0225 

8. Finansinspektionen Suedia Festival International AB PJM01FISMSWE1255 

9. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Specialist Solutions PLC PJM01FISMGBR0222 

10. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Mariner Europe Limited PJM01FISMGBR1463 

11. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Ice Processing International Limited PJM01FISMGBR0764 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/120 / 14.02.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 
competențe, cu modificările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A 77/30.01.2014, 
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, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât 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. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia A.S.F. nr. A/120/14.02.2014 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa 
Nr. de înscriere în 

Registrul A.S.F 

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

1. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Prestige Asset 
Management Limited 

4th Floor, 36 Spital Square, 
London E1 6DY 

PJM01FISMGBR0668 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (11) lit. c), d), e) 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

PB Financial 
Planning LTD 

Causeway House 1 DANE 
Street Bishops Stortford 
Herfordshire CM23 3BT 

PJM01FISMGBR0199 
art. 5 alin. (1) lit. b), d), e) și 
alin. (11) lit. e) 

3. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Calamos 
Investments LLP 

1 Cornhill, EC3V 3ND, 
London 

PJM01FISMGBR1049 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (11) lit. c), e) 

4. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

GSO Capital Partners 
International LLP 

40 Berkeley Square, London, 
W1J 5AL 

PJM01FISMGBR1186 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și 
alin. (11) lit. e) 

5. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Commexfx LTD 
249, 28th October Street, 
Lophitis Business Center, 
Office 202, 3035 Limassol 

PJM01FISMCYP1539 
art. 5 alin. (1) lit. a) și  
alin. (11) lit. b), d) 

6. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Highgate Investment 
Management LLP 

60 Cannon St., EC4N 6NP, 
London 

PJM01FISMGBR1069 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (11) lit. e), g) 

7. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Frogmore Real 
Estate Partners Fund 
Managers LTD 

11/15 Wigmore Street, 
London, W1A 2JZ 

PJM01FISMGBR0917 art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) 

8. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Marlborough 
Investment 
Management Limited 

PO Box 1852, Croxall, 
Lichfield, Staffordshire, 
WS13 8XU 

PJM01FISMGBR0168 art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) 

9. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Depaho LTD 
2, Sofouli Street, Chanteclair 
Building, 6th Floor, Office 
602, 1096 Nicosia 

PJM01FISMCYP1568 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), b), d) 

10. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Henderson Rowe 
LTD 

25 Grosvenor Street, London 
W1K 4QN 

PJM01FISMGBR0629 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (11) lit. d), e) 

11. 
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) și 
alin. (11) lit. b), c), d), e), f), g) 

12. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Neuberger Berman 
Europe Limited 

Lansdowne House, 57 
Berkeley Square, London 
W1J 6ER 

PJM01FISMGBR0016 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (11) lit. d), e) 

13. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Farley & Tthompson 
LLP 

Pine Grange, Bath Road, 
Boumemouth, Dorset, BH1 2NU 

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

14. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Icap Electronic 
Broking Limited 

2 Broadgate, EC2M 7UR, 
London 

PJM01FISMGBR0122 art. 5 alin. (1) lit. a), b), h) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/121 / 14.02.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
cu modificările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A 77/30.01.2014, 
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 transmise de autoritățile competente din statele membre, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât 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 și notificat A.S.F. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia A.S.F. nr. A/121/14.02.2014 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM 
Servicii și activități de investiții prevăzute prin Legea 
nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare 

Nr. de înscriere în 
Registrul A.S.F 

1. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

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

PJM01FISMCYP1750 

2. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

B.O. Tradefinancials LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), b), d), e) 

PJM01FISMCYP1751 

3. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Fidelisco Capital Markets 
LTD 

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

PJM01FISMCYP1752 

4. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

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

PJM01FISMGBR1753 

5. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

FT Traderworld LTD 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  
alin. (11) lit. a), b), d) 

PJM01FISMCYP1754 

6. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Mariner Investment 
(Europe) LLP 

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

PJM01FISMGBR1755 

7. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Endeavour Financial 
Limited 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMGBR1756 

8. Polish FSA Unicredit Caib Poland art. 5 alin. (1) lit. f), g) și alin. (11) lit. c), e), f) PJM01FISMPOL1757 

9. Polish FSA Ipopema Securities S.A. art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (11) lit. c) PJM01FISMPOL1758 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/122 / 14.02.2014 
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 MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 3114/15.01.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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 MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr. 25, et. 3, sector 4, următoarei 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Stan Gabriel Decizia nr. 761/07.09.2012 
 

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. Stan Gabriel PFR02ASIF/402541 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 


