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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/88 / 15.04.2014 
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 TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 18933/25.02.2014, completată prin adresa nr. RG/28725/26.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul Hampu Ioan Andrei, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății  
de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, 
sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Hampu Ioan Andrei în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/280573, în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor  
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/89 / 16.04.2014 
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 societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/12052/06.02.2014, completată prin adresa nr. RG/31024/02.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, 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 Mandiș Șergiu, având Atestatul profesional nr. 1787/04.11.2005, în calitatea de agent pentru servicii 
de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social  



situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Mandiș Șergiu în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402665, în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor  
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
TRANSILVANIA CAPITAL 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/90 / 17.04.2014 
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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea BANCPOST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 29132/27.03.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia 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 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele BANCPOST S.A. cu sediul social  
situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume Nr. Atestat profesional 

1. Codreanu Oana-Adina 2952/03.05.2006 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Codreanu Oana-Adina PFR02ASIF/402667 

 

Art. 3. BANCPOST 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 BANCPOST 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/91 / 17.04.2014 
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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/27331/21.03.2014, completată prin adresa nr. RG/34449/11.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Deciziei nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 



AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează doamna BONDARENCO SVETLANA, având Atestatul profesional nr. 21/24.03.2014, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social 
situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BONDARENCO SVETLANA în Registrul A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr. PFR02ASIF/082666. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare 
ROMINTRADE 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/92 / 17.04.2014 
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 ROMINTRADE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/27331/21.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna TUDORIE CĂTĂLINA-ANDREEA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Tudorie Cătălina-Andreea în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/080574, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE 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 
ROMINTRADE 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/286 / 14.04.2014 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de 

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

cu nr. RG/29337/28.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului MANCAS FLORIN  
prin Decizia nr. 65/15.01.2008, 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 din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/270312 reprezentând înregistrarea domnului MANCAS FLORIN în calitate de 



reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL 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/287 / 14.04.2014 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24730/13.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți delegați acordate următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare 
EQUITY INVEST S.A. cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Bîrlescu Florin Mihai Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 3 

2. Căciulă Denis Aurelian Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 5 

3. Ciocoiu Bogdan Georgian Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 6 

4. Corețchi Sergiu Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 7 

5. Mancaș Silviu Bogdan Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 10 

6. Manole George Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 11 

7. Mazilu Adrian Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 12 

8. Moraru Marian Crinel Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 14 

9. Neagu Adrian Ginel Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 16 

10. Ogrezeanu George Alexandru Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 18 

11. Rotaru Viorel Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 1 

12. Stancu Dumitru Marian Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 21 

13. Tănase Georgian Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 22 

14. Udrea Ștefan Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 25 

15. Radu Alexandra Ana Decizia nr. 230/08.03.2013 poz. 1 

16. Dragomir Maria Magdalena Decizia nr. 162/15.02.2013 poz. 2 

17. Marinică Marius Vlăduț Decizia nr. 162/15.02.2013 poz. 5 

18. Pulbere Dănuț Virgil Decizia nr. 162/15.02.2013 poz. 6 

19. Duma Alexandru Decizia nr. 230/08.03.2013 poz. 4 

20. Anton Dumitru Marian Decizia nr. 315/05.04.2013 

21. Zaharia Robert Valentin Decizia nr. 155/24.10.2013 

22. Hriscu Alin Ciprian Decizia nr. 194/21.11.2013 
 

Art. 2. Se radiază următoarele înregistrări care atestă înscrierea în Registrul A.S.F., în calitate de agenți delegați, a următoarelor persoane: 
 

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

1. Bîrlescu Florin Mihai PFR02ADEL/400935 

2. Căciulă Denis Aurelian PFR02ADEL/170937 

3. Ciocoiu Bogdan Georgian PFR02ADEL/150938 

4. Corețchi Sergiu PFR02ADEL/290939 

5. Mancaș Silviu Bogdan PFR02ADEL/370942 

6. Manole George PFR02ADEL/100943 

7. Mazilu Adrian PFR02ADEL/030944 

8. Moraru Marian Crinel PFR02ADEL/520946 

9. Neagu Adrian Ginel PFR02ADEL/340948 

10. Ogrezeanu George Alexandru PFR02ADEL/400950 

11. Rotaru Viorel PFR02ADEL/250933 

12. Stancu Dumitru Marian PFR02ADEL/160953 

13. Tănase Georgian PFR02ADEL/080954 



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

14. Udrea Ștefan PFR02ADEL/400957 

15. Radu Alexandra Ana PFR02ADEL/400971 

16. Dragomir Maria Magdalena PFR02ADEL/030964 

17. Marinică Marius Vlăduț PFR02ADEL/340967 

18. Pulbere Dănuț Virgil PFR02ADEL/170968 

19. Duma Alexandru PFR02ADEL/400974 

20. Anton Dumitru Marian PFR02ADEL/370985 

21. Zaharia Robert Valentin PFR02ADEL/400994 

22. Hriscu Alin Ciprian PFR02ADEL/400999 
 

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

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/288 / 14.04.2014 
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, 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 nr. A/288/14.04.2014 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

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

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

1. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Triton Investments 
Advisers LLP 

3rd Floor, 9 South Street, London 
W1K2XA UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMGBR1770 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Salix Capital (UK) 
Limited 

1st Floor 105 Piccadilly, London 
W1J7NJ UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) e) PJM01FISMGBR1771 

3. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Admiralex LTD 
22, Spyrou Kyprianou, Pippiros 
Building, 3rd Floor, 3070 Limassol, 
Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1772 

4. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Bastion Capital 
London LTD 

27-32 Old Jewry, London 
EC2R8DQ UK 

art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1773 

5. 
Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) 

Belair House 
2, Boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte, L-1330 Luxembourg 

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

PJM01FISMLUX1774 

6. 
Bundesanstalt fur 
Finanzdienstleistung Saufsicht 
(BAFIN) 

Oktavest Gmbh 
Maximilianstr. 13, 80539 Munich, 
Germany 

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

PJM01FISMDEU1775 

7. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Gramercy Limited 
1 Kinghtsbridge Green, London 
SW1X7NE UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMGBR1776 

8. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Omega Funds 
Investment LTD 

79, Akademias Street, 1st Floor, 
Potamos Yermasoyias, 4043 
Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1777 

9. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Eiger Securities 
LLP 

109-117 East India House, 
Middlesex Street, London, E17JF UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMGBR1778 



Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

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

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

10. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Vinst Capital 
Limited 

11, Grigori Afxentiou Street, Centro 
Imperio, 1st Floor, Office 102, Mesa 
Geitonia, 4003 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1779 

11. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Priorfx LTD 
337, 28th October Street, 3rd Floor, 
3107 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1780 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/289 / 14.04.2014 
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, 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 nr. A/289/14.04.2014 
 

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) 

First Property Asset 
Management LTD 

35 Old Queen St, SW1H9JA, 
London UK 

PJM01FISMGBR1177 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (1¹) lit. b), c), d) 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Promethion LTD 
23 Austin Friars, EC2N 2QP 
London, UK 

PJM01FISMGBR0838 
art. 5 alin. (1) lit. e) și 
alin. (1¹) lit. c), e) 

3. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

APX Commodities 
Limited 

Mere Way, Ruddington Fields 
Business Park, Ruddington, 
Nottingham, Nottinghamshire, 
NG116JS UK 

PJM01FISMGBR0729 art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) 

4. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

CFE (UK) LTD 
3 More London Riverside, 
SE12RE, London UK 

PJM01FISMGBR1766 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și 
alin. (1¹) lit. d) 

5. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Broadstone Wealth 
Management Limited 

55 Baker Street, W1U7EU, 
London UK 

PJM01FISMGBR1694 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (1¹) lit. d), e) 

6. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Finex LLP 
32-38 Dukes Place, 
EC3A7LP, London UK 

PJM01FISMGBR1009 art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) 

7. Central Bank of Ireland 
Guggenheim Partners 
Europe Limited 

South Dock House, Hanover 
Quay, Dublin 2 Ireland 

PJM01FISMIRL1112 
art. 5 alin. (1) lit. d), e), g) și 
alin. (1¹) lit. c) 

8. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Palatium Investment 
Management Limited 

Broadgate West, 1 Snowden 
Street, London, EC2ADQ UK 

PJM01FISMGBR0544 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (1¹) lit. b), c), e) 

9. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Trademarker 
(Cyprus) LTD 

80, Spirou Kiprianou, 
Yermasoya, 4043 Limassol, 
Cyprus 

PJM01FISMCYP1474 
art. 5 alin. (1) lit. a), b) și 
alin. (1¹) lit. a), d) 

10. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Salamanca Capital 
Partners LLP 

Nash House, St. George 
Street, London, W1S2FQ UK 

PJM01FISMGBR1763 
art. 5 alin. (1) lit. a), e) și 
alin. (1¹) lit. c), e), g) 

11. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

CF Partners (UK) LLP 
80 Hammersmith Road, 
London, W148UD UK 

PJM01FISMGBR0860 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (1¹) lit. d), e), g) 



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 

12. 
Authority for the Financial 
Markets (the Netherlands) 

STX Fixed Income BV 
Vijzelstraat 79A, 1017 HG 
Amsterdam, the Netherlands 

PJM01FISMNLD1638 art. 5 alin. (1) lit. b), g) 

13. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Liquidity Finance LLP 
30 Crown Place, 12th Floor, 
London, EC2A 4EB UK 

PJM01FISMGBR1769 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și 
alin. (1¹) lit. c), d), e), g) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/290 / 14.04.2014 
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 nr. A/290/14.04.2014 

 

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

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Atlantic Brokers Limited PJM01FISMGBR1604 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Autumn Capital Partners LLP PJM01FISMGBR1165 

3. Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) Infina Investments (CYPRUS) Limited PJM01FISMCYP1512 

4. Financial Conduct Authority (United Kingdom) GFG LLP PJM01FISMGBR1181 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) World Trade Capital Partners LLP PJM01FISMGBR1550 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Proc Capital LLP PJM01FISMGBR1556 

7. Financial Conduct Authority (United Kingdom) First Columbus LLP PJM01FISMGBR0732 

8. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Ormiston (1956) Limited (175503) PJM01FISMGBR0219 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/291 / 15.04.2014 
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 CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei consiliului de administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 73/14.03.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți/Serviciul Supraveghere prin 

Raportări Curente din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 
se emite următorul act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat  
în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.  
Curtea de Argeș, începând cu data de 16.04.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/292 / 15.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

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: 
- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi; 
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre 

pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor; 
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale  

a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013; 
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare: Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor 
precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care 
cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare,  
în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii; 

- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. București,  
acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București; 

- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății; 
- prin respingerea de către consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului SIF Muntenia S.A.  

de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute  
în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital; 

- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de  
S.C. CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „S.C. CI-CO S.A. a depus la  
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, 
referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului SIF MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor  
S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare,  
în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”; 

- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa  
nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, 
precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A.  
din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 
consiliul de administrație a decis următoarele: 
- acționarul SIF Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 

28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile 
art. 203 din Legea nr. 297/2004.”; 

- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 
33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează  
în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”; 

- consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri  
a acționarului SIF Muntenia S.A.; 

- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor 
art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor 
de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni  
ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Mihai Ana în calitate Președinte al consiliului de 
administrație al societății CI-CO S.A. București, întrucât: 



- nu a dat curs solicitărilor SIF Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății,  
de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute  
în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare; 

- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu 
cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului  
SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestu i 
acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor ale art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și ale art. 275  
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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, 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 30.000 de lei doamna Mihai Ana, în calitate de Președinte al consiliului  
de administrație al societății CI-CO S.A. București (CUI:167). 
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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Mihai Ana și societății CI-CO S.A. București, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/293 / 15.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

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: 
- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi; 
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre 

pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor; 
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale  

a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013; 
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare: Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor 
precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care 
cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare,  
în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii; 

- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. București,  
acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București; 

- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății; 
- prin respingerea de către consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului SIF Muntenia S.A.  

de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute  
în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital; 

- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de  
S.C. CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „S.C. CI-CO S.A. a depus la 
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, 
referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului SIF MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor  
S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare,  
în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”; 

- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa  
nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, 



precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație a S.C. CI-CO S.A. din datele 
de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de 
administrație a decis următoarele: 
- acționarul SIF Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 

28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile 
art. 203 din Legea nr. 297/2004.”; 

- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 
33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează  
în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”; 

- consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri  
a acționarului SIF Muntenia S.A.; 

- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor 
art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor 
de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale 
S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Pistol Luminița Viorica în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății CI-CO S.A. București, întrucât: 

- nu a dat curs solicitărilor SIF Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății,  
de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute  
în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare; 

- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu 
cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului  
SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui 
acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor ale art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și ale art. 275  
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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, 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 30.000 de lei doamna Pistol Luminița Viorica, în calitate de membru al consiliului 
de administrație al societății CI-CO S.A. București (CUI:167). 
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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Pistol Luminița Viorica și societății CI-CO S.A. București, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/294 / 15.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

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: 
- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi; 
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre 

pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor; 
- prin adresa 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale  

a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013; 



- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare: Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor 
precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care 
cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare,  
în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii; 

- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. București,  
acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București; 

- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății; 
- prin respingerea de către consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului SIF Muntenia S.A.  

de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute  
în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital; 

- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de  
S.C. CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „S.C. CI-CO S.A. a depus la 
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, 
referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului SIF MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor  
S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare,  
în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”; 

- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa  
nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, 
precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. din datele 
de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de 
administrație a decis următoarele: 
- acționarul SIF Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 

28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile 
art. 203 din Legea nr. 297/2004.”; 

- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul  
de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta 
acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”; 

- consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri  
a acționarului SIF Muntenia S.A.; 

- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor 
art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor 
de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni  
ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Becheanu Stelian în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății CI-CO S.A. București, întrucât: 

- nu a dat curs solicitărilor SIF Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății,  
de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în 
vederea adoptării unor hotărâri de către adunare; 

- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu 
cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului  
SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui 
acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor ale art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și ale art. 275  
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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, 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 30.000 de lei domnul Becheanu Stelian, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al societății CI-CO S.A. București (CUI:167). 
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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Becheanu Stelian și societății CI-CO S.A. București, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 



Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/295 / 15.04.2014 
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: 
- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi; 
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre 

pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor; 
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale  

a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013; 
- consiliul de administrație al societății CI-CO S.A. București nu a dat curs solicitărilor formulate de acționarul SIF Muntenia S.A. 

prin adresele cu nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 93/32930 /07.01.2014; 
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare: Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor 
precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care 
cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare,  
în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii; 

- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. București,  
acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București: 

- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății, 
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, Vicepreședintele 

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

Art. 1. Consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București are obligația ca în termen de 30 de zile de la data comunicării 
prezentei decizii, să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118  
din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să aibă 
incluse ca puncte pe ordinea de zi solicitările formulate de acționarul SIF Muntenia S.A. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va dispune măsurile legale în vederea 
convocării adunării generale a acționarilor S.C. CI-CO S.A. București și va aplica sancțiuni corespunzătoare consiliului de 
administrație al societății emitente. 
Art. 3. S.C. CI-CO S.A. București are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data 
convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. CI-CO S.A. București, la adresa str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, București,  
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/296 / 15.04.2014 
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 art. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ROINVEST BUCOVINA S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 16502/18.11.2013, completată prin adresele nr. 17316/29.11.2013, nr. 17507/03.12.2013, nr. 19241/30.12.2013,  
nr. 12309/07.02.2014 și nr. 26036/18.03.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 



în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 15.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROINVEST BUCOVINA S.A.  
cu sediul social în Suceava, str. Ștefăniță Vodă nr. 8, jud. Suceava, acordată prin Decizia nr. 3101/10.09.2003. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/330053 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții 
financiare ROINVEST BUCOVINA S.A. în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăți de servicii de investiții financiare. 
Art. 3. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor aferente schimbării 
obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are 
obligația de a transmite la A.S.F. Certificatul de Înregistrare de Mențiuni corespunzător. 
Art. 4. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic,  
toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate.  
Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății ROINVEST BUCOVINA S.A. este domnul IFTODE GHEORGHE. 
Art. 5. Societatea are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic,  
situația tranzacțiilor intermediate și realizate prin conturi grup/globale. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare ROINVEST BUCOVINA S.A., S.C. BURSA DE 
VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A. și  
S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. 
Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății de servicii de investiții financiare ROINVEST BUCOVINA 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/297 / 15.04.2014 
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. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

ca urmare a adresei SSIF ACTINVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/31784/03.04.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 15.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni deținute de SIF TRANSILVANIA S.A.  
la S.C. COMCM S.A. Constanța, având următoarele caracteristici: 
 obiectul ofertei: 134.049.930 de acțiuni (56,7247%); 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de vânzare: 0,2504 lei/acțiune; 
 perioada de derulare:22.04.2014-22.05.2014; 
 locul de subscriere: la sediul SSIF ACTINVEST S.A. 

Art. 2. Oferta va fi derulată prin intermediul SSIF ACTINVEST S.A. și 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 implicat în derularea ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea  
în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006R, 
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/298 / 15.04.2014 
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 BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 21828/05.03.2014 și nr. 
31391/02.04.2014, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei A.S.F. nr. 
1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 15.04.2014, 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. DUCTIL S.A. Buzău inițiată de  
FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A., ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 15.051.903 acțiuni reprezentând 8,18% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 1,0940 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 24.04.2014-22.05.2014; 
 intermediarul ofertei: BRD - Groupe Societe Generale 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. DUCTIL S.A. Buzău 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. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
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/299 / 15.04.2014 
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 SSIF Interfinbrok Corporation S.A. Constanța înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/29241/27.03.2014,  

nr. RG/29448/28.03.2014 și nr. RG/32693/07.04.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei A.S.F. nr. 

1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 15.04.2014, 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. Compania de Remorcare Maritimă Coremar S.A. 
Constanța inițiată de către doamna Stavrositu Ecaterina, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 39.669.174 de acțiuni, reprezentând 61,0284% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de: 0,1680 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 24.04.2014-15.05.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A. Constanța; 
 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. Compania de Remorcare Maritimă Coremar S.A. Constanța 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, as igurându-se 
posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute de Regulamentul nr. 7/2006R,  
cu modificările și completările ulterioare. 
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/300 / 15.04.2014 
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 TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG nr. 18932/25.02.2014, completă prin adresa nr. RG/28725/26.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște 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 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Actul de autorizare 

1. Hampu Ioan Andrei Autorizația nr. 12/05.02.2014 
 

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. Hampu Ioan Andrei PFR02ASIF/282642 
 

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

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/301 / 15.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/622/21.11.2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  
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, și în baza dispozițiilor art. 7 
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/622/21.11.2013. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22923/10.03.2014, dna Procopenco Ala a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/622/21.11.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 70.000 de lei, în calitate de 
acționar majoritar al S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele: 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând  

mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal 

oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- dna Procopenco Ala deține 99,5% din S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/203/09.07.2013; 
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009. 

Totodată, s-a reținut că S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și dl Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care 
acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea acestei decizii, 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor art. 271, 273^2 alin. (1) pct. (i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 priv ind 
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 15.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar al  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/622/21.11.2013 ca fiind tardiv formulată. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

 

DECIZIA NR. A/622 / 21.11.2013 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere faptul că: 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% 

din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos; 
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de 

preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- Procopenco Ala deține 99,5% din S.C. LIBRON CONSULTING S.A. Galați, acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos, 

având în vedere: 
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/203/09.07.2013; 
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 

în baza prevederilor art. 271, 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) și art. 275 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 21.11.2013, 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 70.000 de lei doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar al  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., acționar al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția 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. S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și Manole Dumitrescu Dan, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat,  
au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către 
A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Procopenco Ala și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, precum și S.C. AURORA S.A. cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 8, Târgu Frumos, jud. Iași. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/302 / 15.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/175/04.03.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  
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, și în baza dispozițiilor  
art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/175/04.03.2014. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26839/20.03.2014, dna Procopenco Ala a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/175/04.03.2014 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 51.000 de lei, în calitate de 
acționar majoritar al S.C. ZORDER BIG S.A. Galați, acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele: 
- dna Procopenco Ala deține 98,5% din capitalul social al S.C. ZORDER BIG S.A. Galați; 
- S.C. ZORDER BIG S.A., dl Manole Dumitrescu Dan, dl Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. dețin acțiuni reprezentând 

mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 



- S.C. ZORDER BIG S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de 
preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcându-se astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/409/17.09.2013. 

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor art. 273^2 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 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 15.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar al  
S.C. ZORDER BIG S.A. Galați, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/175/04.03.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/175/04.03.2014. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

 

DECIZIA NR. A/175 / 04.03.2014 
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 următoarele: 
- Procopenco Ala deține 98,5% din capitalul social al S.C. ZORDER BIG S.A. Galați; 
- S.C. ZORDER BIG S.A., Manole Dumitrescu Dan, Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% 

din drepturile de vot asupra S.C. MORARIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 
- S.C. ZORDER BIG S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie 

a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcându-se astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/409/17.09.2013; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 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 04.03.2014, 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 51.000 de lei, doamna doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar al  
S.C. ZORDER BIG S.A. Galați, acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Procopenco Ala și S.C. ZORDER BIG S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, Roman, jud. Neamț. 
Art. 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/305 / 17.04.2014 
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 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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



cu nr. RG/28211/25.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei SIMION LUCIANA prin Decizia  
nr. 3547/13.12.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. cu sediul social 
situat în Constanța, str. Călărași nr. 1, jud. Constanța. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/131217 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei SIMION LUCIANA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
Interfinbrok Corporation 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/306 / 17.04.2014 
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 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28804/27.03.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane în numele  
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Manolescu Cătălin Eugen Decizia nr. 2674/28.12.2007 poz. 2 

2. Danuleț Dan Decizia nr. 2308/10.12.2008 
3. Cristescu Aurelian Alexandru Decizia nr. 1498/15.11.2010 

 

Art. 2. Se radiază următoarele înregistrări care atestă înscrierea în Registrul A.S.F., în calitate de agenți pentru servicii de investiții 
financiare, a următoarelor persoane: 
 

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

1. Manolescu Cătălin Eugen PFR02ASIF/401780 

2. Danuleț Dan PFR02ASIF/402475 
3. Cristescu Aurelian Alexandru PFR02ASIF/402402 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 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/307 / 17.04.2014 
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 BANCPOST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 27857/24.03.2014, 



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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. 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 acordată în numele BANCPOST S.A., cu sediul social 
situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, următoarei persoane: 
 

Nume și prenume Decizie de autorizare 
Petrovici Iulia 1176/20.12.2012 poz. 3 

 

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

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

Petrovici Iulia PFR02ASIF/402553 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCPOST 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/308 / 17.04.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, 
în baza prevederilor Regulamentul (UE) nr. 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), 
având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, 
având în vedere notificarea Pioneer Asset Management S.A. din Luxemburg înregistrată la A.S.F. cu nr. 27535/24.03.2014, 
ținând cont de Atestatul nr. 55/18.04.2012, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,  

și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se confirmă faptul că Organismul de plasament colectiv în valori mobiliare Pioneer Funds, înregistrat și supravegheat de 
către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul A.S.F., secțiunea Fonduri deschise 
de investiții, cu următoarele subfonduri: 

  1. Pioneer Funds - European Potential 
  2. Pioneer Funds - Euroland Equity 
  3. Pioneer Funds - North American Basic Value 
  4. Pioneer Funds - Emerging Markets Equity 
  5. Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity 
  6. Pioneer Funds - Global Select 
  7.Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund 
  8. Pioneer Funds - Euro Corporate Bond 
  9. Pioneer Funds - Strategic Income 
10. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 
11. Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016 
12. Pioneer Funds - Commodity Alpha 
13. Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond 
14. Pioneer Funds - Euro Bond 
15. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond 
16. Pioneer Funds - Global Ecology 
17. Pioneer Funds - Gold and Mining 
18. Pioneer Funds - Multi Asset Real Return 
19. Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond 
20. Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth 
21. Pioneer Funds - Europe Recovery Income 2017 
22. Top European Players 
23. European Equity Target Income. 



Art. 2. Atestatul nr. 55/18.04.2012 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act. 
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/309 / 17.04.2014 
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. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere art. 3 alin. (1) din Statutul SIF Oltenia S.A., potrivit căruia: În situația în care în Consiliul de Administrație 

se creează un loc vacant, adunarea generală ordinară va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta va fi numit  
va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la prima Adunare Generală care adoptă 
în mod valabil hotărârea de alegere a administratorilor pe locurile rămase vacante, administratorii în funcție pot completa provizoriu 
componența Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 156 (n.n. actualul art. 137²) din Legea nr. 31/1990R  
cu respectarea condițiilor de avizare de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a persoanelor cooptate, 

în temeiul prevederilor art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la 
alin. (1) că În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, 
consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 
acționarilor, 

și pentru următoarele considerente: 
- demisiile depuse la data de 28.03.2014 de trei dintre administratorii S.I.F. Oltenia S.A. aleși de AGOA desfășurată în 20.04.2013; 
- numirea în cadrul ședinței din data de 04.04.2014 de către cei patru membri ai Consiliul de Administrație (dintre care un membru 

provizoriu), a trei noi administratori provizorii, printre care și candidatul înscris pe lista de candidaturi supusă alegerii AGOA  
din data de 28/29.04.2014; 

- imposibilitatea înscrierii pe ordinea de zi a AGOA din 28/29.04.2014 a unor noi puncte, respectiv alegerea unor administrator i,  
cu respectarea termenelor de convocare, publicitate, depunere a candidaturilor și retipărire/retransmitere a buletinelor de vot 
acționarilor; 

- necompletarea ordinii de zi a AGOA din 28/29.04.2014 cu numirea unor noi administratori ca urmare a demisiilor, fapt ce poate 
conduce la funcționarea societății cu un Consiliu de Administrație compus în majoritate din membri provizorii; 

- alegerea, în caz de vacanță, a unor membri provizorii de către Consiliului de Administrație este o situație excepțională utilizată 
pentru buna funcționare a societății pe o perioadă relativ scurtă, până la întrunirea acționarilor, care își aleg reprezentanții cu 
respectarea prevederilor legale, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, 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 15.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. obligația convocării, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului individual, a unei noi Adunări Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea unui număr de 
administratori corespunzător locurilor rămase vacante în Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor legale în materie. 
Art. 2. În situația nerespectării dispozițiilor art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței, în conformitate cu dispozițiile  
art. 2 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, să dispună convocarea Adunării Generale a Acționarilor  
SIF Oltenia S.A. în scopul menționat la art. 1. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF Oltenia 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/310 / 17.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- prin Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 3391/27.02.2008 a fost înregistrată la A.S.F. majorarea capitalului social al 

S.C. AGROMEC CHIȘODA S.A. Timiș până la valoarea de 91.000 de lei, operațiune hotărâtă în cadrul AGEA din data de 
30.09.2006 și din data de 24.02.2007; 

- operațiunea sus-menționată nu a fost înregistrată la Depozitarul Central, emitentul încălcând prevederile art. 103 alin. (5)  



din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările ulterioare, cu toate că C.N.V.M./A.S.F. i-a solicitat acestuia, în mod repetat, ultima 
adresă purtând nr. SI/DST3588/13.03.2014, să dispună măsurile care se impun în vederea efectuării respectivei înregistrări; 

- emitentul nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F. de transmitere integrală a documentației aferente înregistrării la A.S.F.  
a majorării capitalului social, cu valoarea conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de 
Ministerul Agriculturii, prin emiterea unui număr de 805.000 de acțiuni în favoarea AVAS (actual AAAS), operațiune hotărâtă  
în cadrul AGEA din data de 20.09.2011, 

domnul Pindei Alexandru, în calitate de Administrator unic al S.C. AGROMEC CHIȘODA S.A. Timiș, este responsabil 
pentru neînregistrarea la Depozitarul Central a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 3391/27.02.2008, aferent 
capitalului social de 91.000 de lei și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentației integrale aferente majorării capitalului social  
în favoarea AAAS, operațiune hotărâtă în cadrul AGEA din data de 20.09.2011. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și alin. (2) lit. g), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i, 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 OUG 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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Pindei Alexandru, în calitate de Administrator unic al S.C. AGROMEC CHIȘODA S.A. 
Timiș (CUI:8181220). 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pindei Alexandru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. AGROMEC CHIȘODA S.A. Timiș cu sediul în loc. Chișoda, jud. Timiș, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/311 / 17.04.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, 
în baza prevederilor Regulamentul (UE) nr. 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), 
având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, 
având în vedere solicitarea ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 27548/24.03.2014 și nr. 30518/01.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,  

și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții - Subsectiunea 2 - Fonduri deschise  
de investiții din alte state membre (FDIA) cu nr. CSC06FDIAAUT0035, fondul ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE, autorizat de 
către Autoritatea pieței financiare din Austria și administrat de către ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
Art. 2. Fondurile deschise de investiții administrate de către ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
înscrise în Registrul A.S.F. la data prezentei și care distribuie titluri de participare pe teritoriul României sunt următoarele: 
 

Nr. crt. Denumire fond 

1. ESPA Stock Global Emerging Markets 
2. ESPA Bond Europe 

3. ESPA Bond Dollar 

4. ESPA Bond Danubia 
5. ESPA Stock Global 

6. ESPA Stock Europe Emerging 

7. ESPA Portfolio Bond Europe 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. și 
Austrian Financial Market Authority (FMA) 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/312 / 17.04.2014 
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, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2), alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții 
alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009  
privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificările transmise A.S.F. înregistrate cu nr. 10196/03.02.2014 și nr. 25309/17.03.2014 de către 
Financial Conduct Autority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale fondurilor  
Core Infrastructure Income Feeder 1 L.P., Core Infrastructure Income Feeder 2 L.P, Core Infrastructure Income Master L.P., 
Hermes BPK Alpha Vault Funds PLC și Hermes BPK Funds PLC, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,  
și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. la articolul 5 alineatul (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de 
investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM): 
 

Societate de administrare Denumire fond (FIA) Țara de origine FIA 
Nr. de înregistrare  
în Registrul A.S.F. 

Hasting Funds Management (UK) Limited Core Infrastructure Income Feeder 1 L.P. Marea Britanie CSC08FIAMGBR0005 

Hasting Funds Management (UK) Limited Core Infrastructure Income Feeder 2 L.P. Marea Britanie CSC08FIAMGBR0006 

Hasting Funds Management (UK) Limited Core Infrastructure Income Master L.P. Marea Britanie CSC08FIAMGBR0007 

Hermes BPK Limited Hermes BPK Alpha Vault Funds PLC 
Subfonduri 
Alpha Vault Managed Futures 
Hermes BPK VolTrend Fund 
Alpha Vault QCM Fund 
Alpha Vault Rotterdam Fund 
Alpha Vault Coeli Fund 
Alpha Vault Abraham Fund 
Alpha Vault Blackwater Fund 
Alpha Vault Global Volatility Fund 

Irlanda CSC08FIAMGBR0008 

Hermes BPK Limited Hermes BPK Funds PLC 
Subfonduri 
Hermes BPK Fund 
Hermes BPK Restructuring Fund 
Hermes BPK Trading Fund 
Hermes BPK Global Equity Hedge Strategies 
Hermes BPK Absolute Return Portfolio Solution Fund 
Hermes BPK Greater China Fund 

Irlanda CSC08FIAMIRL0009 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/313 / 17.04.2014 
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, 

având în vedere Decizia nr. 297/15.04.2014 prin care s-a aprobat prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de 
acțiuni deținute de SIF TRANSILVANIA S.A. la S.C. COMCM S.A. Constanța, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se completează Decizia A.S.F. nr. 297/15.04.2014 în ceea ce privește locul de subscriere astfel: la sediul  
S.S.I.F. ACTINVEST S.A. precum și la alți intermediari care au semnat în prealabil un angajament de respectare a condițiilor de 
derulare a ofertei, conform prospectului. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/314 / 17.04.2014 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32029/04.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului CIOLAN EMIL  
prin Autorizația nr. 96/27.08.2013, în numele S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400555 reprezentând înregistrarea domnului Ciolan Emil în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/315 / 17.04.2014 
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 SSIF EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 25105/14.03.2014, completată prin adresa  

nr. 34917/14.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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 SSIF EQUITY INVEST S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 
1 Ionescu Marius Caesar Autorizația nr. 125/26.09.2013 

 

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 Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1 Ionescu Marius Caesar PFR02ASIF/402598 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF EQUITY 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/316 / 17.04.2014 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32809/08.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului GÂNDILĂ DAN SAMOIL  
prin Decizia nr. 520/30.01.2004, în numele S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, 
jud. Sibiu. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/320039 reprezentând înregistrarea domnului Gândilă Dan Samoil în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 


