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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 10.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
în temeiul art. 1 alin. (3) și 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) și alin. (2) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), c), d) și l)  

din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,  
și cele ale Anexei nr. 2 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale 
a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, 

analizând adresa societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/53918/29.05.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.  
ca urmare a majorării capitalului social de la 6.571.175 de lei la 6.682.175 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. nr. 2/21.05.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST 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  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 135 / 12.06.2014 
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 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 RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 53566/29.05.2014, 
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 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 următoarele persoane în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele  



RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Stoicescu Vlad Alexandru 41/04.06.2014 
2. Tudor Liviu 40/04.06.2014 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agenți pentru servicii  
de investiții financiare: 
 

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

1. Stoicescu Vlad Alexandru PFR02ASIF/292680 
2. Tudor Liviu PFR02ASIF/402681 

 

Art. 3. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1 și 
radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceștia și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK 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/136 / 12.06.2014 
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 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), g) și l) din Regulamentul nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. nr. 494/14.04.2014, înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 34857/14.04.2014, completată prin adresa nr. 47979/16.05.2014, 
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 12.06.2014, 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 SIGI S.A., ca urmare a 
modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Monica Pollastro în funcția de administrator,  
în locul domnului Raffaele Bartoli, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2/31.03.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul  
de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu  
de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SIGI 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. 137 / 12.06.2014 
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. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. 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. 51809/23.05.2012, completată prin adresa nr. 46127/04.06.2014, 

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 conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 



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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A.  
ca urmare a schimbării sediului social din București, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1 în București, str. Gr. Romniceanu 
nr. 3A, ap. 3, sector 5. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni și a noului certificat de înregistrare, 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 schimbării sediului social, dar nu mai târziu  
de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcționare a acestuia notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
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. 138 / 12.06.2014 
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 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. 51808/23.05.2014, completată prin adresa  

nr. 46127/04.06.2014, 
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 12.06.2014, 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 
Consiliului de Administrație, prin numirea în calitate de administrator a domnului MANCAȘ CĂTĂLIN în locul  
domnului BUȘA GHEORGHE CĂTĂLIN, conform Hotărârii AGOA nr. 22/16.05.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al SSIF EQUITY INVEST S.A., autorizat la data prezentei are următoarea componență: 

- MANCAȘ CĂTĂLIN 
- POPESCU RADU MIRCEA 
- RADU CĂTĂLIN. 

Art. 3. 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 Consiliului de Administrație al SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile  
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 4. 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 

 

DECIZIA NR. 500 / 10.06.2014 
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), 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 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 cu modificările și completările ulterioare, 
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 11.06.2014. 
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. 504 / 10.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere următoarele: 

- Decizia nr. A/273/11.04.2014 prin care s-a instituit în sarcina membrilor grupului format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, 
Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. MUNTENIA S.A., 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; 

- Decizia nr. A/274/11.04.2014 prin care s-a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a adopta măsurile 
necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
SIF MUNTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de SIF Moldova S.A., Ceocea Costel,  
Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan; 

- ulterior datei de referință aferentă AGOA SIF MUNTENIA S.A. convocată pentru data de 14/15.04.2014, respectiv data de 
28.03.2014, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, astfel încât grupul de acționari identificat 
prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A. 

în temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii 
C.N.V.M. nr. 6/2012, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan 
nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012. 
Art. 2. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului 
de vot dispusă prin Decizia A.S.F. nr. A/274/11.04.2014 în ceea ce privește grupul format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, 
Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF MUNTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu, 
Iancu Cătălin Jianu Dan, S.C. Depozitarul Central S.A. și SAI Muntenia Invest S.A., în calitate de administrator al SIF MUNTENIA S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 505 / 10.06.2014 
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: 



- emitentul nu a încheiat, în temeiul prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
contract de prestări servicii cu Depozitarul Central, pentru ținerea evidenței acționarilor; 

- emitentul nu a răspuns solicitărilor repetate ale C.N.V.M./A.S.F. de transmitere a documentelor și/sau informațiilor referitoare la 
operațiunile de majorare a capitalului social hotărâte în cadrul AGEA S.C. AGROMEC JIBOU S.A. Sălaj din data de 09.05.2008 
și AGEA din data de 20.10.2011, solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST 10202/15.05.2014, 

domnul Cherecheș Aurel, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC JIBOU S.A. Sălaj, este responsabil pentru 
neîncheierea contractului de prestări servicii cu Depozitarul Central, și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor și/sau 
informațiilor referitoare la operațiunile de majorare a capitalului social hotărâte în cadrul AGEA S.C. AGROMEC JIBOU S.A. Să laj 
din data de 09.05.2008 și AGEA din data de 20.10.2011, 

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 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnului CHERECHEȘ AUREL, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC JIBOU S.A. Sălaj, 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, documentele și/sau informațiile referitoare la operațiunile de majorare   
a capitalului social hotărâte în cadrul AGEA S.C. AGROMEC JIBOU S.A. Sălaj din data de 09.05.2008 și AGEA din  
data de 20.10.2011, solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST 10202/15.05.2014. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului CHERECHEȘ AUREL și S.C. AGROMEC JIBOU S.A. cu sediul în loc. J ibou,  
str. Odorheiului nr. 18, jud. Sălaj, 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. 506 / 10.06.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- S.C. ELECTROARGEȘ 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. AMPLO S.A.; 
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. a fost notificat că împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat are obligația  

de a respecta dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004; 
- prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/26951/20.03.2014 și nr. RG/27370/24.03.2014, S.C. ELECTROARGEȘ S.A.  

a depus prin SSIF ELDAINVEST S.A. documentația incompletă aferentă aprobării documentului de ofertă publică de preluare 
obligatorie a S.C. AMPLO S.A. Ploiești; 

- adresele SI/DST/5877/01.04.2014, SI/DST/7518/17.04.2014 și SI/DST/10344/16.05.2014 prin care au fost solicitate completări 
aferente documentației de ofertă; 

- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. nu a făcut dovada depunerii garanției reprezentând cel puțin 30% din valoarea totală a ofertei sau 
scrisoare de garanție bancară ce acoperă întreaga valoare a ofertei; 

- dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001; 
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

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 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ELECTROARGEȘ S.A. (CUI:156027) cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, 



jud. Argeș, în calitate de acționar al S.C. AMPLO S.A. (CUI:1359038). 
În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în 
mod concertat are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația completă aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMPLO S.A. Ploiești. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. urmează a returna documentația 
aferentă ofertei publice și va dispune sancțiuni corespunzătoare persoanelor responsabile. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. ELECTROARGEȘ S.A., SSIF ELDAINVEST S.A. și S.C. AMPLO S.A. cu sediul  
în bd. Petrolului nr. 10, Ploiești, jud. Prahova. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 507 / 10.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Pascu Radu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/319/22.04.2014 

 

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 domnul Pascu Radu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/319/22.04.2014, 
solicitând revocarea acestui act individual. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/48925/20.05.2014, domnul Pascu Radu, în calitate de asociat  

al S.C. Chempark Invest S.R.L. Oradea - acționar al S.C. Sinteza S.A. Oradea a formulat în termen legal plângere prealabilă 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/319/22.04.2014, solicitând revocarea actului. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/319/22.04.2014, domnul Pascu Radu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 60.000 de lei,  
în calitate de asociat al S.C. Chempark Invest S.R.L. Oradea, acționar al S.C. Sinteza S.A. Oradea. 

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 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Pascu Radu, în calitate de asociat al S.C. Chempark Invest S.R.L. 
Oradea - acționar al S.C. Sinteza S.A. Oradea, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/319/22.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/319/22.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Pascu Radu 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. A/319 / 22.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal  

oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004  
privind piața de capital; 

- domnul Pascu Radu deține 50% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, conform informațiilor de la O.N.R.C.  
la data de 18.03.2014; 

- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte; 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/602/12.11.2013; 
- prevederile art. 271 și 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, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  



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

Art. 1. Se sancționează domnul Pascu Radu, în calitate de asociat al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. 
Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 60.000 de lei. 
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. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii,  
singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. SINTEZA S.A. Oradea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pascu Radu și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 508 / 10.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Tibor Tincău împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/318/22.04.2014 

 

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 domnul Tibor Tincău împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/318/22.04.2014, 
solicitând „anularea” acestui act individual. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/52143/26.05.2014, domnul Tibor Tincău, în calitate de administrator și 

asociat al S.C. Chempark Invest S.R.L. Oradea - acționar al S.C. Sinteza S.A. Oradea a formulat în termen legal plângere prealabilă 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/318/22.04.2014, solicitând revocarea actului. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/318/22.04.2014, domnul Tibor Tincău a fost sancționat cu amendă în cuantum de 110.000 lei,  
în calitate de asociat al S.C. Chempark Invest S.R.L. Oradea, acționar al S.C. Sinteza S.A. Oradea. 

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 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Tibor Tincău, în calitate de administrator și asociat al S.C. Chempark 
Invest S.R.L. Oradea - acționar al S.C. Sinteza S.A. Oradea împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/318/22.04.2014, pentru motivele 
prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/318/22.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Tibor Tincău 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. A/318 / 22.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal  

oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004  
privind piața de capital; 



- domnul Tibor Tincău deține 50% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, conform informațiilor de la O.N.R.C.  
la data de 18.03.2014; 

- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte; 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/601/12.11.2013; 
- prevederile art. 271 și 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, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. 
Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 110.000 de lei. 
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. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii,  
singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. SINTEZA S.A. Oradea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 509 / 10.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014 
 

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.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/279/11.04.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/46373/13.05.2014, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (RAM),  

prin reprezentant legal, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014, considerând că aceasta este 
neîntemeiată. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/279/11.04.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA, FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, FDI RAIFFEISEN 

BENEFIT și FDI RAIFFEISEN CONFORT administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și RAIFFEISEN CAPITAL 
& INVESTMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Moldova S.A., are obligația  
de a se încadra în prevederile art. 286^1 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.” 

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 10.06.2014, 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.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/279/11.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/279/11.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 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. 510 / 10.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de Raiffeisen Bank împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014 

 

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 Raiffeisen Bank împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/45568/12.05.2014, Raiffeisen Bank/Divia Trezorerie și Piețe de Capital/ 

Direcția Investment Banking, prin reprezentant legal, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014, 
considerând ca aceasta este neîntemeiată. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/279/11.04.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA, FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, FDI RAIFFEISEN 

BENEFIT și FDI RAIFFEISEN CONFORT administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și RAIFFEISEN CAPITAL 
& INVESTMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Moldova S.A., are obligația  
de a se încadra în prevederile art. 286^1 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.” 

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 10.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Raiffeisen Bank împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014 pentru 
motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/279/11.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK 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. 514 / 11.06.2014 
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 nr. 14/01.04.2014, precum 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 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. numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
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, conform anexei, 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. 514/11.06.2014 
 

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

1. Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) NCI Finance LTD PJM01FISMCYP1457 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) IGS Alternative Investment Solutions LLP PJM01FISMGBR0467 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Nevsky Capital LLP PJM01FISMGBR0056 

4. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Cbre Global Collective Investors UK Limited PJM01FISMGBR0365 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Bluebay Asset Management LLP PJM01FISMGBR1459 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Clark Capital Advisory LLP PJM01FISMGBR1762 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 515 / 11.06.2014 
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 nr. 14/01.04.2014, precum 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 înscriu în Registrul A.S.F. firmele 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. 515/11.06.2014 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

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

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

1. Central Bank of Ireland 
Rubicon Infrastructure 
Advisors 

51-54 Pearse Street, Dublin 2, 
Ireland 

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

PJM01FISMIRL1799 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Fair Oaks Capital LTD 
22 Hanover Square, London W1S 
1JP, UK 

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

PJM01FISMGBR1800 

3. 
Malta Financial Services 
Authority (MFSA) 

Domino Forex Limited 
Apartment 12, Regent House, 
Bisazza Street, Sliema, Malta 

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

PJM01FISMMLT1801 

4. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission (CYSEC) 

Hoch Capital LTD 
5, Christiaki Kranou, 2nd Floor, 
Yermasogia, 4047 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1802 

5. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Fortrade Limited 
60 Gresham Street, London EC2V 
7BB, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMGBR1803 

6. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission (CYSEC) 

Iforex (Cyprus) LTD 

Corner of Eleftherios Venizelos & 
Agiou Andreou Streets, Vashiotis 
Business Center, 2nd Floor, Office 
201, 3035 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1804 

7. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission (CYSEC) 

Dragon Options LTD 
365, St. Andrews Street, 
Efstathiou Court, 1st Floor, Office 
101, 3035 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1805 

8. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Clarmond Wealth 
Limited 

1 Holbein Place, London SW1W 
8NS, UK 

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

PJM01FISMGBR1806 

9. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Eos Wealth 
Management Limited 

30 City Road, London EC1Y2AB, 
UK 

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

PJM01FISMGBR1807 

10. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Wpschallenger LLP 
15-16 Brook’s Mews, London 
W1K 4DS, UK 

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

PJM01FISMGBR1808 

 

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



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 516 / 11.06.2014 
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 nr. 14/01.04.2014, precum 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 notificarea primită din partea FINANCIAL SERVICES COMMISSION - GIBRALTAR, 
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 firma de investiții  
PROSPREADS LIMITED pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor și prevăzute în obiectul de activitate autorizat 
de FINANCIAL SERVICES COMMISSION - GIBRALTAR, după cum urmează: 
 

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

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

modificările și completările ulterioare 

Financial Services 
Commission - Gibraltar 

Prospreads 
Limited 

2nd Floor Leisure Island Business 
Centre, 23 Ocean Village 
Promenade, Ocean Village, Gibraltar 

PJM01FISMGIB0753 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) și  

alin. (1¹) lit. a), b), d) 

 

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 534 / 12.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), 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. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Hotărârea AGEA S.C. BORIS S.A. Tulcea din data de 26.10.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., 

publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV a, nr. 370/02.02.2007; 
- Hotărârea AGEA S.C. BORIS S.A. Tulcea din data de 26.10.2006, înregistrată la ORC prin CIM nr. 27114/09.01.2007, 

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 12.06.2014, 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. BORIS S.A. Tulcea (CUI:7538067) începând cu 
data de 17.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 535 / 12.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), 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. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Hotărârea AGEA S.C. BORIS S.A. Tulcea din data de 26.10.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., 

publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV a, nr. 370/02.02.2007; 
- Hotărârea AGEA S.C. BORIS S.A. Tulcea din data de 26.10.2006, înregistrată la ORC prin CIM nr. 27114/09.01.2007; 
- Decizia nr. 534/12.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BORIS S.A. Tulcea, 

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 12.06.2014, 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. BORIS S.A. Tulcea (CUI:7538067) începând cu data de 17.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. 536 / 12.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de SSIF Carpatica Invest S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/394/16.05.2014 

 

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 SSIF Carpatica Invest S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/394/16.05.2014, 
solicitând revocarea acestui act individual. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/49625/21.05.2014, SSIF Carpatica Invest S.A., prin reprezentant legal 

Director General - Golea Cosmin Toma, a formulat în termen legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/394/16.05.2014. 
Prin Decizia A.S.F. nr. A/394/16.05.2014, s-a suspendat, pentru o perioadă de 90 de zile, autorizația de funcționare  

a SSIF Carpatica Invest S.A. acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1826/16.06.2003, în vederea remedierii situației financiare și 
atragerii de noi resurse de capital. 

În temeiul 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 12.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SSIF Carpatica Invest S.A., prin reprezentant legal Director General -  
Golea Cosmin Toma, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/394/16.05.2014 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/394/16.05.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF Carpatica Invest 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 

 

EXTRAS din DECIZIA NR. A/394 / 16.05.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere analiza realizată cu privire la situația financiară a SSIF CARPATICA INVEST S.A. din care au rezultat următoarele aspecte: 
 auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. nu a putut să-și exprime nicio opinie cu privire la situațiile financiare aferente anului 2013  

din cauza semnificației aspectelor privind incertitudinile legate de continuitatea activității SSIF CARPATICA INVEST S.A.; 
[…] 
 la data de 31.12.2013, SSIF CARPATICA INVEST S.A. nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 153^24 din Legea nr. 31/1990  

privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv activul net al societății este mai mic decât jumătate  
din valoarea capitalului social subscris, constatare care s-ar menține inclusiv în situația diminuării capitalului social propusă, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumente și investiții financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă, pentru o perioadă de 90 de zile, autorizația de funcționare a SSIF CARPATICA INVEST S.A. acordată prin Decizia C.N.V.M. 
nr. 1826/16.06.2003, în vederea remedierii situației financiare și atragerii de noi resurse de capital. 
Art. 2. Pe perioada suspendării autorizației de funcționare, SSIF CARPATICA INVEST S.A. poate efectua operațiuni de depunere/retragere  
de numerar în/din conturile clienților și operațiuni de transfer a valorilor mobiliare către Secțiunea I a Depozitarului Central sau către alte conturi 
indicate de clienți. În acest context, SSIF CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a informa corect și complet clienții cu privire la drepturile  
pe care le au aceștia și de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF CARPATICA INVEST S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST S.A. Decizia se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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


