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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 126 / 03.06.2014 
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. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG 50543/23.05.2014, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 29/26.03.2013, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursului de formare profesională „Agenți pentru 
servicii de investiții financiare” cu codul ASIF1.2014, ce va avea loc la Bacău în perioada 16-20 iunie 2014. Examenul corespunzător 
acestui curs se va desfășura în data de 20 iunie 2014. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul menționat la art. 1 va avea următoarea componență: 

- Victor Rădulescu - președinte; 
- Octavian Dinu - membru; 
- Septimiu Rusu - membru; 
- Denis Farima - membru supleant; 
- Mihai Lilea - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 
DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 127 / 03.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (5) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, precum și ale Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile 
evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  
cu nr. SI/DAS/3487/08.04.2014, completată prin adresele nr. SI/DAS/3649/11.04.2014, nr. SI/DAS/4211/05.05.2014  
și nr. SI/DAS/4588/12.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al 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 03.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. cu 
sediul social situat în București, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, corp B, et. 1, sector 1, ca urmare a majorării capitalului social de la 
1.913.420 de lei la 2.025.403 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 18.03.2014 și Hotărârea CA din data de 26.03.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 128 / 05.06.2014 
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. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/4135/28.04.2014, completată prin adresa nr. SI/DAS/5278/26.05.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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 delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană: 
 

Nume și prenume Nr. atestat profesional 

Ursu Cristinel 2191/28.12.2005 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 
 

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

Ursu Cristinel PFR02ADEL/081023 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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 BT SECURITIES 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. 129 / 05.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 25107/14.03.2014, completată prin adresa nr. 43492/06.05.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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 modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A.,  
ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție): 
 

Nr. crt. Sediu secundar Act individual de autorizare 

1. Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 32A, et. 3, jud. Cluj Autorizația nr. 124/26.09.2013 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 130 / 05.06.2014 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând cererea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 21061/04.03.2014, completată prin adresele  
nr. 43017/06.05.2014, nr. 50081/22.05.2014 și nr. 52690/27.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. SIRA S.A., ca urmare a majorării capitalului social  
de la 1.567.500 de lei la 1.977.500 de lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
din data de 27.02.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății. 
Art. 2. SAI SIRA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum  
cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare  
ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 131 / 05.06.2014 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând cererea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 40403/29.04.2014, 
completată prin adresele cu nr. 48061/16.05.2014 și nr. 50776/23.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 



în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare  
a majorării capitalului social de la 890.928,5 lei la 1.140.928,5 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare  
a Acționarilor nr. 1 din data de 24.04.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății. 
Art. 2. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul  
de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizație i emise  
de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/132 / 05.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea SSIF EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24726/13.03.2014, completată prin adresa  

nr. 43492/06.05.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al 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 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SSIF EQUITY INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței 
conducerii societății, prin numirea domnului DINU CONSTANTIN în locul domnului BUȘA GHEORGHE CĂTĂLIN, conform Hotărârii 
AGOA nr. 12/06.03.2014, modificată prin hotărârea AGOA nr. 20/05.05.2014. 
Art. 2. SSIF EQUITY INVEST S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 
maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare 
ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise 
de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF EQUITY INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 46 / 05.06.2014 
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. 52 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind 
piața de capital, 

în conformitate cu dispozițiile art. 70 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților 
de administrare a investițiilor, organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând cererea UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 24228/12.03.2014, completată prin 
adresele înregistrate cu nr. 37970/23.04.2014, nr. 48251/19.05.2014 și nr. 53986/29.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea documentelor care au stat la baza avizării UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. în calitate de depozitar, 
în conformitate cu procedura W325 - „Instrucțiunea de lucru în aplicarea regulilor privind separarea activelor UNICREDIT TIRIAC 
BANK S.A. de cele ale Organismelor Depozitate”, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F, 
forma electronică, cu excepția anexei. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 460 / 03.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) 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; 

- prevederile art. 179 alin. (1) și art. 189 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9  
din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 55104/03.06.2014, prin care SSIF PRIME TRANSACTION S.A. a depus la A.S.F. cererea de 
amendare a Prospectului aprobat prin Decizia nr. A/349/30.04.2014, cu informații referitoare la hotărârea pronunțată de instanța 
de judecată în dosarul având ca obiect acțiunea în anulare a Hotărârii AGEA din data de 20.12.2013 de majorare a capitalului social, 

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 03.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul proporționat întocmit în vederea majorării capitalului social al S.C. PETROCART S.A. 
Piatra Neamț prin aport în numerar, conform Hotărârii AGEA din data de 20.12.2013, aprobat de A.S.F. prin Decizia nr. A/349/30.04.2014, 
prin completarea pct. 3. „INFORMAȚII  DE  BAZĂ”, subpct. 3.3.- „Interesele persoanelor fizice și juridice participante la emisiune/ofertă”, 
cu informația potrivit căreia la termenul din 20.05.2014, în dosarul nr. 792/103/2014 s-a judecat cauza, instanța rămânând  
în pronunțare până la data de 27.05.2014, termen la care prin Sentința Civilă nr. 39/COM/CC, instanța a respins acțiunea 
reclamantei SIF Banat-Crișana (SIF1). 
Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 461 / 03.06.2014 
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 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: 
- S.C. AGROMEC RADNA S.A. nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., ultima adresă purtând nr. A-11835/16.12.2013,  

de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA din data de 27.10.2006; 
- în cadrul AGEA S.C. AGROMEC RADNA S.A. din data de 27.10.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social din rezerve  

prin modificarea valorii nominale a acțiunilor de la 0,10 lei/acțiune la 5,81 lei/acțiune, pentru a se atinge nivelul capitalului social 
impus de dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare; 

- conform informațiilor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Arad prin certificatul constatator nr. 44943/27.11.2013, operaț iunea 
de majorare a capitalului social al S.C. AGROMEC RADNA S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM  
nr. 39381/06.11.2006; 

- S.C. AGROMEC RADNA S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, Certificatul de 
Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația administratorului unic în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA  
din data de 27.10.2006 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, 
documente necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital; 

- S.C. AGROMEC RADNA S.A. nu a încheiat conform prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, contract cu S.C. Depozitarul Central S.A. București, 

domnul CUPARESCU BLAGU, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC RADNA S.A. este responsabil pentru 
neîncheierea contractului de prestări servicii cu S.C. Depozitarul Central S.A. și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor 
aferente majorării capitalului social al societății hotărâte în AGEA din data de 27.10.2006. 



Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
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 03.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnului CUPARESCU BLAGU, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC RADNA S.A., i se impun următoarele 
obligații: 

a) de a dispune, în termen de 30 de zile, măsurile necesare încheierii contractului cu Depozitarul Central și a asigura transmiterea 
unei copii a acestuia la A.S.F.; 

b) de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă  
în AGEA S.C. AGROMEC RADNA S.A. din data de 27.10.2006, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. A-11835/16.12.2013, 
în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului CUPARESCU BLAGU și S.C. AGROMEC RADNA S.A. cu sediul în localitatea 
Radna, Lipova, județul Arad, 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 
prevederilor prezentei decizii. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe 
website-ul B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 465 / 05.06.2014 
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), art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 45607/12.05.2014 și nr. 52050/26.05.2014, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. Napocamin S.R.L. a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Avicola S.A. Cluj-Napoca, ca urmare a 
tranzacției din data de 14.03.2014 (decontată în data de 19.03.2014), aceasta fiind singura tranzacție în ultimele 12 luni 
anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă; 

- documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Avicola S.A. Cluj-Napoca a fost depusă la A.S.F. în termenul 
de 2 luni prevăzut de art. 203 din Legea nr. 297/2004; 

- prețul cel mai mare plătit de ofertantul S.C. Napocamin S.R.L. (Bene Ioan - 99,97%) este de 0,10 lei/acțiune, preț plătit ca urmare 
a tranzacției efectuate în data de 14.03.2014. Vânzătorul în această tranzacție este S.C. Ben & Ben Company S.R.L.,  
societate în care Bene Ioan deține indirect participații; 

- prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației  
de ofertă este de 0,10 lei/acțiune, corespunzător tranzacției efectuate de ofertant prin care s-au tranzacționat un număr de 
750.844 de acțiuni, neexistând alte tranzacții în perioada respectivă; 

- activul net contabil având la bază situațiile financiare la data de 31.12.2013 este de 0,73 lei/acțiune; 
- numărul total de acționari ai S.C. Avicola S.A. Cluj-Napoca, exceptând ofertantul, este de 256; 
- în cazul în care, ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie, sunt îndeplinite cerințele legale pentru retragerea de la 

tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Avicola S.A. Cluj-Napoca, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preț echitabil; 
- ofertantul declară că intenționează inițierea procedurii de retragere a acționarilor în baza art. 206 din Legea nr. 297/2004; 
- prevederile art. 2 pct. 3 lit. h), i) și j) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza dispozițiilor art. 204 alin. (2) și art. 204 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Avicola S.A. Cluj-Napoca, inițiată de către S.C. Napocamin S.R.L., 
va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
de către un evaluator independent înregistrat la A.S.F. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a  
S.C. Avicola S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 



30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul A.S.F. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 466 / 05.06.2014 
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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/4135/28.04.2014, completată prin adresa nr. SI/DAS/5278/26.05.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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 societății de servicii de investiții 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Ursu Cristinel 1569/02.12.2010 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 Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 
Ursu Cristinel PFR02ADEL/082400 

 

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

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 467 / 05.06.2014 
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 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: 
- S.C. GAMACON S.A. nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare 

a capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi, hotărâtă în AGEA din data de 15.08.2006; 
- în cadrul AGEA S.C. GAMACON S.A. Rădăuți din data de 15.08.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social la valoarea de 

100.000 de lei; 
- conform informațiilor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Suceava operațiunea de majorare a capitalului social  

al S.C. GAMACON S.A. Rădăuți a fost înregistrată în registrul comerțului prin CIM nr. 39937/08.11.2006; 
- S.C. GAMACON S.A. Rădăuți nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, Certificatul de 

Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația administratorului unic în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din  
data de 15.08.2006 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale,  
documente necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital, 

domnul TELEAGĂ GAVRIL, în calitate de administrator unic al S.C. GAMACON S.A. este responsabil pentru 
netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi, hotărâte în AGEA  
din data de 15.08.2006, 

având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
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 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Domnul TELEAGĂ GAVRIL, în calitate de administrator unic al S.C. GAMACON S.A. Rădăuți, are obligația de a asigura 
transmiterea la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului act individual, a documentației aferente operațiunii 
de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA S.C. GAMACON S.A. din data de 15.08.2006, solicitate de A.S.F. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului TELEAGĂ GAVRIL și S.C. GAMACON S.A. Rădăuți cu sediul în Rădăuți,  
str. Simion Florea Marian nr. 3, județul Suceava, 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 
obligațiilor dispuse prin prezenta decizie. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligației dispuse la art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F, în exercitarea prerogativelor 
care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 468 / 05.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- ca urmare a transmiterii de către S.C. CARMESIN S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  

din data de 29.11.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 257/16.01.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 459237/18.12.2013, 

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 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CARMESIN S.A. București (CUI:787) începând cu 
data de 11.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 469 / 05.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- ca urmare a transmiterii de către S.C. CARMESIN S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din  

data de 29.11.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 257/16.01.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 459237/18.12.2013, 

având în vedere Decizia nr. 468/05.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CARMESIN S.A. 
București, 

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 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. CARMESIN S.A. București (CUI:787) începând cu data de 11.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 470 / 05.06.2014 
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) 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. 74 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 
- Avizul A.S.F. nr. A/16/09.04.2014 de aprobare a anunțului prin care dl Ștefan Gabriel își exprimă intenția privind inițierea 

procedurii retragerii acționarilor S.C. TREMULA NAV S.A. Constanța, la prețul de 2,2 lei/acțiune; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 305/27.11.2003; 
- adresa nr. 48451/19.05.2014, transmisă de S.C. Depozitarul Central S.A., 

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 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se ridică măsura asiguratorie de restricționare a celor 18 acțiuni emise de S.C. TREMULA NAV S.A. Constanța, în vederea 
efectuării transferului dreptului de proprietate asupra acestora în contul dlui Ștefan Gabriel. Pe măsura identificării proprietarilor celor 
18 acțiuni, aceștia vor putea oricând solicita contravaloarea acțiunilor la prețul de 2,2 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în 
contul colector deschis de dl Ștefan Gabriel în favoarea acestora. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată către S.C. TREMULA NAV S.A. Constanța, dlui Ștefan Gabriel și S.C. Depozitarul Central S.A. 
și va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 471 / 05.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. ROMENERGO S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/209-211/18.03.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea  
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 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 S.C. ROMENERGO S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/209-
211/18.03.2014, solicitând revocarea acestor acte individuale. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/34120/10.04.2014, S.C. ROMENERGO S.A., prin reprezentant 

convențional, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/209-211/18.03.2014, solicitând revocarea acestor  
acte individuale. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/209/18.03.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din dl Bîlteanu Dragoș-George, dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și 

GARDNER LIMITED, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., are obligația 
de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.” 

Potrivit Deciziei A.S.F. nr. A/210/18.03.2014, „S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile 
necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise  
de S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de dl Bîlteanu Dragoș George,  
dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED.” 

Conform Deciziei A.S.F. nr. 211/18.03.2014, „Consiliul de Administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația  
să adopte măsurile necesare astfel încât grupul format din acționarii Bîlteanu Dragoș-George, El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., 
SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.” 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al 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 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 



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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ROMENERGO S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/209-211/18.03.2014 
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/209-211/18.03.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. ROMENERGO S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F. - 
forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și 
publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 472 / 05.06.2014 
Având în vedere prevederile 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, 

având în vedere următoarele: 
- prin raportul curent din data de 15.04.2014, consiliul de administrație al societății Prebet S.A. Aiud a adus la cunoștința 

acționarilor/investitorilor faptul că, în data de 14.04.2014, societatea a recepționat o solicitare, formulată de doi acționari  
ai societății, având o deținere de peste 5% din capitalul social al societății; solicitarea în cauză viza convocarea unei A.G.O.A. 
având pe ordinea de zi alegerea administratorilor societății Prebet S.A. prin metoda votului cumulativ și stabilirea indemnizațiilor 
administratorilor; 

- potrivit aceluiași raport curent, consiliul de administrație al societății Prebet S.A. a respins solicitarea de convocare a unei Adunări 
Generale Ordinare a Acționarilor la cererea acționarilor respectivi; 

- printre motivele invocate de consiliul de administrație al societății a fost faptul că alegerea administratorilor prin metoda votului 
cumulativ nu intră în atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, întrucât societatea este tranzacționată  
pe piața RASDAQ; 

- cererea acționarilor a vizat alegerea unui nou consiliu de administrație, precum și stabilirea indemnizației administratorilor, 
utilizarea votului cumulativ, solicitat de acționarii societății, reprezentând, în fapt, o metodă pentru atingerea acestui scop; 

- potrivit dispozițiilor legale în vigoare, competența de a numi și revoca membrii consiliului de administrație aparține adunării 
generale ordinare a acționarilor, for suveran în cadrul unei societăți competent să se pronunțe, prin votul exprimat de acționari, 
cu privire la alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ; 

- analizarea de către consiliul de administrație a cererii formulate de acționarii societății trebuia să se realizeze prin coroborarea 
prevederilor art. 235 din Legea pieței de capital, respectiv art. 124 alin. (2) din Regulamentul 1/2006, cu cele ale art. 243 alin. (11) 
din Legea nr. 297/2004, respectiv ale art. 111 și art. 119 din Legea nr. 31/1990R - Legea societăților, 

se reține faptul că prin respingerea de către consiliul de administrație al Prebet S.A. a cererii de convocare a AGOA având 
ca punct pe ordinea de zi „Alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către  
doi acționari ai societății cu o deținere de peste 5% din capitalul social al societății au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru fapta reținută este responsabil domnul Hagea Liviu, în calitate de președinte al consiliului de administrație al 
societății Prebet S.A. Aiud. 

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

în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) și art. 275 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 privind regimul juridic al contravențiilor, 
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, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul HAGEA LIVIU în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății 
Prebet S.A. Aiud (CUI:1763841). 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului HAGEA LIVIU și societății Prebet S.A. Aiud prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. și se transmite spre publicare operatorului de piață B.V.B. S.A. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 473 / 05.06.2014 
Având în vedere prevederile 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, 

având în vedere următoarele: 
- prin raportul curent din data de 15.04.2014, consiliul de administrație al societății Prebet S.A. Aiud a adus la cunoștința 

acționarilor/investitorilor faptul că, în data de 14.04.2014, societatea a recepționat o solicitare, formulată de doi acționari ai 
societății, având o deținere de peste 5% din capitalul social al societății; solicitarea în cauză viza convocarea unei A.G.O.A. 
având pe ordinea de zi alegerea administratorilor societății Prebet S.A. prin metoda votului cumulativ și stabilirea indemnizațiilor 
administratorilor; 

- potrivit aceluiași raport curent, consiliul de administrație al societății Prebet S.A. a respins solicitarea de convocare a unei Adunări 
Generale Ordinare a Acționarilor la cererea acționarilor respectivi; 

- printre motivele invocate de consiliul de administrație al societății a fost faptul că alegerea administratorilor prin metoda votului 
cumulativ nu intră în atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, întrucât societatea este tranzacționată  
pe piața RASDAQ; 

- cererea acționarilor a vizat alegerea unui nou consiliu de administrație, precum și stabilirea indemnizației administratorilor, 
utilizarea votului cumulativ, solicitat de acționarii societății, reprezentând, în fapt, o metodă pentru atingerea acestui scop; 

- potrivit dispozițiilor legale în vigoare, competența de a numi și revoca membrii consiliului de administrație aparține adunării 
generale ordinare a acționarilor, for suveran în cadrul unei societăți competent să se pronunțe, prin votul exprimat de acționari, 
cu privire la alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ; 

- analizarea de către consiliul de administrație a cererii formulate de acționarii societății trebuia să se realizeze prin coroborarea 
prevederilor art. 235 din Legea pieței de capital, respectiv art. 124 alin. (2) din Regulamentul 1/2006, cu cele ale art. 243 alin. (11) 
din Legea nr. 297/2004, respectiv ale art. 111 și art. 119 din Legea nr. 31/1990R - Legea societăților, 

se reține faptul că prin respingerea de către consiliul de administrație al Prebet S.A. a cererii de convocare a AGOA având 
ca punct pe ordinea de zi „Alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către  
doi acționari ai societății cu o deținere de peste 5% din capitalul social al societății au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru fapta reținută este responsabil domnul SILAGHI DUMITRU MIRCEA, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății Prebet S.A. Aiud. 

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

în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) și art. 275 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 privind regimul juridic al contravențiilor, 
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, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul SILAGHI DUMITRU MIRCEA, în calitate de membru al consiliului de administrație al 
societății Prebet S.A. Aiud (CUI:1763841). 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului SILAGHI DUMITRU MIRCEA și societății Prebet S.A. Aiud prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. și se transmite spre publicare operatorului de piață B.V.B. S.A. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 474 / 05.06.2014 
Având în vedere prevederile 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, 

având în vedere următoarele: 
- prin raportul curent din data de 15.04.2014, consiliul de administrație al societății Prebet S.A. Aiud a adus la cunoștința 

acționarilor/investitorilor faptul că, în data de 14.04.2014, societatea a recepționat o solicitare, formulată de doi acționari  



ai societății, având o deținere de peste 5% din capitalul social al societății; solicitarea în cauză viza convocarea unei A.G.O.A. 
având pe ordinea de zi alegerea administratorilor societății Prebet S.A. prin metoda votului cumulativ și stabilirea indemnizațiilor 
administratorilor; 

- potrivit aceluiași raport curent, consiliul de administrație al societății Prebet S.A. a respins solicitarea de convocare a unei Adunări 
Generale Ordinare a Acționarilor la cererea acționarilor respectivi; 

- printre motivele invocate de consiliul de administrație al societății a fost faptul că alegerea administratorilor prin metoda votului 
cumulativ nu intră în atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, întrucât societatea este tranzacționată  
pe piața RASDAQ; 

- cererea acționarilor a vizat alegerea unui nou consiliu de administrație, precum și stabilirea indemnizației administratorilor, 
utilizarea votului cumulativ, solicitat de acționarii societății, reprezentând, în fapt, o metodă pentru atingerea acestui scop; 

- potrivit dispozițiilor legale în vigoare, competența de a numi și revoca membrii consiliului de administrație aparține adunării 
generale ordinare a acționarilor, for suveran în cadrul unei societăți competent să se pronunțe, prin votul exprimat de acționari, 
cu privire la alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ; 

- analizarea de către consiliul de administrație a cererii formulate de acționarii societății trebuia să se realizeze prin coroborarea 
prevederilor art. 235 din Legea pieței de capital, respectiv art. 124 alin. (2) din Regulamentul 1/2006, cu cele ale art. 243 alin. (11) 
din Legea nr. 297/2004, respectiv ale art. 111 și art. 119 din Legea nr. 31/1990R - Legea societăților, 

se reține faptul că prin respingerea de către consiliul de administrație al Prebet S.A. a cererii de convocare a AGOA având 
ca punct pe ordinea de zi „Alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către  
doi acționari ai societății cu o deținere de peste 5% din capitalul social al societății au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru fapta reținută este responsabil domnul CAMPEAN IOAN, în calitate de membru al consiliului de administrație  
al societății Prebet S.A. Aiud. 

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

în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) și art. 275 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 privind regimul juridic al contravențiilor, 
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, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul CAMPEAN IOAN, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății 
Prebet S.A. Aiud (CUI:1763841). 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului CAMPEAN IOAN și societății Prebet S.A. Aiud prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. și se transmite spre publicare operatorului de piață B.V.B. S.A. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 476 / 05.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 Atestatului C.N.V.M. nr. 14/25.01.2007, prin care se confirmă faptul că DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. este singura instituție din România abilitată să aloce și să gestioneze codurile ISIN - International Securities 
Identification Number, precum și codurile CFI - Clasification of Financial Instruments, stabilite de ISO - International Organization for 
Standardization și să se înregistreze la ANNA - Association of National Numbering Agencies, în calitate de Agenție Națională de 
Numerotare a Instrumentelor Financiare, 

având în vedere adresa Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/42790/05.05.2014, 
având în vedere formatul și conținutul codurilor AII (Alternative Instrument Identifier) prevăzute în documentele emise de ESMA, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. (1) Piețele reglementate administrate de către Bursa de Valori București S.A. și Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. vor admite 
la tranzacționare instrumente financiare care au primit în prealabil fie codul standard ISO 6166 (ISIN), fie, în situația instrumentelor 
financiare derivate, codul AII (Alternative Instrument Identifier). 



(2) Bursa de Valori București S.A. și Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. au obligația publicării codurilor menționate la alin. (1)  
pe website-urile proprii. 
Art. 2. În cazul utilizării codurilor AII, Bursa de Valori București S.A. și Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. au obligația să se asigure 
că formatul și conținutul acestora respectă metodologia stabilită de ESMA. 
Art. 3. Prezenta decizie se va comunica către Bursa de Valori București S.A. și Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și se publică  
în Buletinul electronic al A.S.F. și pe site-ul www.asfromania.ro. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare de la data de 01.09.2014. 
Art. 5. Începând cu data prevăzută la art. 4, prevederile Deciziei C.N.V.M. nr. 1092/03.07.2007 își încetează aplicabilitatea. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 477 / 05.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.C. BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 45611/12.05.2014 și cu nr. 

52044/26.05.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare 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 05.06.2014, 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. TCM S.A. Cluj-Napoca inițiată de S.C. NAPOCAMIN S.R.L., 
ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 7.849 de acțiuni, reprezentând 7,2881% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,15 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 13.06.2014-03.07.2014; 
- intermediarul ofertei: BT SECURITIES; 
- 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. TCM S.A. Cluj-Napoca 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. 478 / 05.06.2014 
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 urgen ță a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

conform prevederilor art. 104 alin. (2) și (3) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

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

în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Dispunerea de măsuri nr. 19/2012, 
analizând solicitarea S.A.I. CERTINVET S.A. transmisă prin adresa nr. 47695/15.05.2014 și completată prin adresa  



nr. 50428/28.05.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea continuă de unități de fond ale fondurilor deschise de investiții Certinvest Dinamic 
și Certinvest Maximus, administrate de către S.A.I. CERTINVEST S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, 
începând cu data de 19.06.2014 și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile  
de la data suspendării. 
Art. 2. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a publica și transmite la A.S.F. în termen de cinci zile de la data intrării în vigoare  
a prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și 
răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa 
expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 
Art. 3. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea 
anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile deschise de investiții  
Certinvest Dinamic și Certinvest Maximus. 
Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a depune la A.S.F. certificatul constatator emis  
de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de procesul-verbal de predare-primire încheiat  
cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii și de raportul 
auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților  
de fond ale fondurilor implicate în fuziune. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 


