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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 180 / 24.07.2014 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 din OUG nr. 32/2012, art. 23 alin. (1) lit. a), b), c) și e) și ale art. 24 alin. (1) lit. d)  
din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând solicitarea Zepter Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 65625/02.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, 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 Zepter Asset Management SAI S.A. ca urmare a modificării 
componenței conducerii în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 30.06.2014. 
Art. 2. Directorii Zepter Asset Management SAI S.A. sunt următorii: 

1. DUMITRESCU CONSTANTIN-GABRIEL 
2. HÂNCU MIHAI. 

Art. 3. Zepter Asset Management SAI S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul 
de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către Zepter Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în 
Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR.102 / 22.07.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și  
completările ulterioare, și ale art. 74 alin. (1³) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat  
prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, 

ca urmare a adreselor SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 54402/30.05.2014 și 
nr. RG 66453/03.07.2014, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se aprobă anunțul prin care S.C. RCS & RDS S.A. își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor  
S.C. UCR S.A. București. 



Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 28 de lei/acțiune. 
Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 103 / 23.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, 

în baza art. 114 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare  

a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea societății S.A.I. BROKER S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 16479/18.02.2014, 

completată prin adresele nr. 29245/27.03.2014, nr. 49646/21.05.2014 și nr. 58822/13.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se modifică Anexa la Avizul A.S.F. nr. 81/03.07.2014 astfel: 
 

„- Prospectul de emisiune - pct. 5.7. și Contractul de societate civilă - pct. 12.8 Admiterea la tranzacționare a Fondului pe piața 
reglementată de S.C. Bursa de Valori București S.A. 
(…) 
În cazul în care un investitor aflat într-o astfel de situație (deținător de fracțiuni de unități de fond) nu optează pentru una din cele 
două opțiuni amintite mai sus pe parcursul desfășurării emisiunii speciale de unități de fond, fracțiunile deținute vor fi răscumpărate 
din oficiu, contravaloarea acestora fiind transferată în contul bancar al investitorului în cauză. Prețul de răscumpărare  
va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului.  
Emisiunea specială de unități de fond, ocazionată de necesitatea răscumpărării fracțiunilor de unități de fond sau completarea 
deținerilor investitorilor până la o valoare întreagă, va avea loc după 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor modificări. 
 

- Prospectul de emisiune - pct. 6.3.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond, Contract de societate civilă - pct. 21.1.j. 
Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond 
Cheltuieli efectuate în legătură cu licențierea, admiterea și menținerea la tranzacționare pe piața reglementată administrată  
de S.C. Bursa de Valori București a unităților de fond emise de Fond.” 
 

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 818 / 22.07.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

în conformitate cu prevederile art. 234 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completăr ile 
ulterioare, și ale art. 74 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții şi operațiunile cu valori mobiliare, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se  suspendă de la tranzacționarea pe B.V.B - piața RASDAQ, acțiunile emise de S.C. UCR S.A. București (CUI:03879), 
începând cu data de 22.07.2014, ora 15. 
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. 819 / 22.07.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/56426/05.06.2014, nr. RG/56423/05.06.2014, 

nr. RG/66097/03.07.2014 și nr. RG/67534/08.07.2014, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F.  

nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, 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. AUTONOVA S.A. Satu Mare inițiată de  
S.C. MPV & CO S.A. Satu Mare, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 10.205.821 de acțiuni, reprezentând 23,46% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,2 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 29.07.2014-26.08.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor  
din documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. AUTONOVA S.A. Satu Mare permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) 
fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 7/2006 R, 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. 824 / 23.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) și art. 124 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 baza prevederilor art. 204 lit. a), art. 205 alin. (1), art. 206, art. 208 alin. (1), (4), (5) și (6), art. 210, art. 211 și art. 212  
din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
luând act de finalizarea, la data de 20.06.2014, a fuziunii prin absorbție a Fondului deschis de investiții  

CERTINVEST MAXIMUS de către Fondul deschis de investiții CERTINVEST DINAMIC, 
analizând solicitarea S.A.I CERTINVEST S.A. transmisă prin adresele nr. 58965/16.06.2014, nr. 62379/24.06.2014  

și nr. 65733/02.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația Fondului deschis de investiții CERTINVEST MAXIMUS acordată prin Decizia nr. 2514/01.06.2004,  
ca urmare a fuziunii cu fondul deschis de investiții Certinvest Dinamic. 



Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400017, reprezentând înscrierea Fondului deschis  
de investiții Certinvest MAXIMUS în Registrul A.S.F. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 825 / 23.07.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014 privind delegarea de competențe, 

în temeiul art. 44 lit. b) 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 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS 5862/11.06.2014, completată prin adresele  
nr. SI/DAS 6906/10.07.2014 și adresa nr. SI/DAS 6923/10.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR.853 / 24.07.2014 
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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/66904/07.07.2014  

și nr. RG/71712/21.07.2014, 
având în vedere Hotărârea nr. 1 a AGEA S.C. FORSEV S.A. Drobeta-Turnu Severin din data de 10.05.2014, de majorare 

a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3414/18.06.2014, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  

nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 26.05.2014, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. FORSEV S.A. Drobeta-Turnu Severin, 
conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 10.05.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3414/18.06.2014,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 714.544 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 1.786.360 de lei; 
- perioada de derulare: 29.07.2014-11.09.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului oferte și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 854 / 24.07.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/67429/08.07.2014, nr. RG/69516/14.07.2014 

și nr. RG/71220/18.07.2014, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F.  

nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, 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. SILCOM S.A. Lugoj inițiată de Gaidoș Paul Lucian, 
ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 21.061 de acțiuni, reprezentând 10,22% din capitalul social; 
 valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 14,60 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 31.07.2014-21.08.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor  
din documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. SILCOM S.A. Lugoj 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. 855 / 24.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 44 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea  
Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr. 1247/02.07.2014, 
înregistrată la A.S.F. cu nr. 65821/02.07.2014, 

ținând cont de Hotărârea AGOA S.C. FCI S.A. nr. 1/26.06.2014, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se validează domnul Moroianu Nicolae în calitate de reprezentant al BT Securities S.A., membru permanent în Consiliul de 
administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 1/26.06.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.  
și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 856 / 24.07.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014 privind delegarea de competențe, 

în temeiul art. 13 și 19 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 prevederile Autorizației nr. A/125/29 mai 2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Prevederile Autorizației nr. A/125/29 mai 2014 referitoare la organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L.,  
a examenului pentru cursurile de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - cod ASIF16.2014 și  
„Personal al compartimentului de control intern” - cod CTRL16.2014, se modifică după cum urmează: 

- data în care are loc examinarea pentru cursurile de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” -  
cod ASIF16.2014 și „Personal al compartimentului de control intern” - cod CTRL16.2014 este 25 iulie 2014; 

- comisia de examinare pentru cursurile ASIF16.2014 și CTRL16.2014 are următoarea componență: 
- Marian Balaban - președinte 
- Adrian Nățoi - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Nuți Neagoe - membru supleant. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 857 / 24.07.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014 privind delegarea de competențe, 

în temeiul art. 43 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 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS 6864/08.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Toia Radu și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru  
reprezentant al compartimentului de control intern. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 858 / 24.07.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014 privind delegarea de competențe, 

în temeiul art. 43 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 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS 6864/08.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Toia Radu și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru  
consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 859 /24.07.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 809/18.07.2014 privind delegarea de competențe, 

în temeiul art. 43 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 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS 6864/08.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 860 / 24.07.2014 
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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF GOLDRING S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/70867/17.07.2014 și nr. RG/71200/18.07.2014, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle din data de 09.05.2014, de majorare a capitalului 

social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3303/12.06.2014, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  

nr. 809/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, la data de 26.05.2014, în cadrul dreptului  
de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle, 
conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 09.05.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3303/12.06.2014,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 1.143.186 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 2,5 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 2.857.965,00 lei; 
- perioada de derulare: 03.08.2014-02.09.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF GOLDRING S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


