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AUTORIZAȚIA NR. 182 / 01.08.2014 
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, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității  
de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv  
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv 
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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. 24 alin. (1) lit. d, art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și art. 33 alin. (1) lit. e) 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, 

analizând solicitările SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. transmise prin adresele înregistrate  
cu nr. RG/68646/10.07.2014 și nr. RG/71094/17.07.2014, completate prin adresele nr. RG/73473/25.07.2014 și nr. RG/73788/25.07.2014, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al SAI INTERCAPITAL INVESTMENT 
MANAGEMENT S.A., ca urmare a desemnării componenței conducerii, în conformitate cu Hotărârea CA din data de 14.07.2014 și 
cu actul constitutiv actualizat al societății. 
Componența conducerii SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. este următoarea: 

Adrian Ionut Cojocar  - Director General 
Dana Damian   - Director General Adjunct 
Bălănescu Butuc Roxana Mirela - Director. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 183 / 01.08.2014 
În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență  

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

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

în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și 



funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea societății S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 31867/03.04.2014, 

completată prin adresele înregistrate cu nr. 49420/21.05.2014 și nr. 69657/14.07.2014, 
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. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. (1) Autorizarea modificării autorizației de funcționare a S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării 
componenței consiliului de administrație prin înlocuirea dlui Lungu Dumitru cu dl Arnăutu Liviu Ștefan, în baza Hotărârilor A.G.O.A. 
din data de 04.07.2014. 
(2) Consiliul de administrație al S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. autorizat la data prezentei are următoarea componență: 

- Arnăutu Liviu Ștefan 
- Terzi Petre 
- Balaci Dragoș. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 184 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) secțiunea 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. nr. 522/04.07.2014, înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 66655/04.07.2014, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează doamna Baciu Anica Luminița, având Atestatul profesional nr. 12/26.01.2009, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern, în numele societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. cu sediul social situat în 
București, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Baciu Anica Luminița în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400578, în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de 
muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei societății 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. 185 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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



ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/64630/30.06.2014, completată 

prin adresa nr. RG/68618/10.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul LUNGU ALEXANDRU, având Atestatul profesional nr. 65/08.07.2014, în calitate de agent delegat  
în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului LUNGU ALEXANDRU în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/221037. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 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.186 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/67625/08.07.2014,  

completată prin adresele nr. RG/68118/09.07.2014 și nr. RG/68869/11.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul MUREȘIAN IOAN MIHAI VLAD, având Atestatul profesional nr. 744/14.12.2007, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MUREȘIAN IOAN MIHAI VLAD în Registrul A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de 
investiții financiare, cu nr. PFR02ASIF/402700. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 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. 187 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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



ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/66838/04.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul MUCĂLĂU FLORIN, având Atestatul profesional nr. 149/19.03.2007, în calitate de agent delegat  
în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 56A, jud. Mureș. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MUCĂLĂU FLORIN în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/071038. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta 
și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING 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. 188 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ulterioare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 

RG/66171/03.07.2014 și nr. RG/64003/27.06.2014, completată prin adresa nr. RG/66172/03.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume Nr. atestat profesional 
1. Péter BARNA 417/23.05.2008 

2. STROE Florian Marius 2616/10.02.2006 
 

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

Nr. crt. Nume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. Péter BARNA PFR02ADEL/191039 

2. STROE Florian Marius PFR02ADEL/201040 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 189 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 

RG/61097/19.06.2014 și nr. RG/65524/01.07.2014, completate prin adresele nr. RG/66167/03.07.2014 și nr. RG/71653/21.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.  
ca urmare a înființării următoarelor sedii secundare (agenții): 

- Târgoviște, bd. Independenței nr. 15A, et. 2, camera nr. 203, zona Caraiman, jud. Dâmbovița; 
- Iași, str. Palat nr. 3C, mezanin, jud. Iași. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare ca urmare a înființării sediilor secundare precizate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise 
de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare  
pe toată durata de funcționare a acestora, 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  
BT SECURITIES 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. 191 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

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

cu nr. RG/61097/19.06.2014, completată prin adresa nr. RG/71653/21.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană: 
 

Nume Nr. atestat profesional 

Nicola Ștefan Angelo 2136/22.12.2005 
 

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

Nume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
Nicola Ștefan Angelo PFR02ASIF152699 



 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 192 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG/65524/01.07.2014 și nr. RG/64003/27.06.2014, completată prin adresa nr. RG/71653/21.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, 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 BT SECURITIES S.A.,  
ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 32-34, jud. Harghita 

2. Iași, str. Gării, bl. L20-22, parter, jud. Iași 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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. 193 / 04.08.2014 
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. 57089/06.06.2014, completată prin adresa  

nr. 66647/04.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 

nr. 26/16.06.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul PERIANU ANDREI FLORIN, având Atestatele profesionale nr. 162/25.11.2009 (ASIF),  
nr. 61/08.07.2014 (ASIF) și nr. 40/24.09.2013 (CI), în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele 
RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, sector 1. 



Art. 2. Se atestă înscrierea domnului PERIANU ANDREI FLORIN în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402698, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1  
și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK 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. 194 / 05.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza art. 126 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006  

privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/65505/01.07.2014, completată prin 

adresele nr. RG/69426/14.07.2014 și nr. RG/72946/24.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, 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 SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării 
conducerii, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 131/17.06.2014. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIBEX - Sibiu Stock Exchange 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. 195 / 05.08.2014 
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, 

având în vedere cererea S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 366/30.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 65040/01.07.2014, 
completată prin adresa nr. 68736/10.07.2014, și Decizia nr. 3/27.06.2014 a Consiliului de Administrație al societății, 

în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 21 alin. (3), art. 22 și art. 23 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și 
funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, 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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Sibex S.A. ca urmare a numirii  
domnului Rusu Septimiu-Ștefan în funcția de conducător al societății, în conformitate cu Decizia CA nr. 3/27.06.2014. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Sibex 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. 196 / 05.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/72611/23.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul IRIMIN EMANUEL-FLORIN, având Atestatul profesional nr. 513/28.09.2007, în calitate de agent 
delegat în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului IRIMIN EMANUEL-FLORIN în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat,  
cu nr. PFR02ADEL/401041. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 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. 197 / 07.08.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
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 cu 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/72786/23.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, 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 6.682.175 de lei la 6.858.175 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor SSIF IEBA TRUST S.A. nr. 5/25.06.2014. 
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. 198 / 07.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A., înregistrată la A.S.F.  
cu nr. 63487/26.06.2014, completată prin adresa nr. 71650/21.07.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 
nr. 26/16.06.2014, 

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 808/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, 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 EQUITY INVEST S.A.,  
cu sediul social situat în București, str. Gr. Romniceanu nr. 3A, ap. 3, sector 5, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate,  
în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 25/25.06.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. va putea desfășura următoarele activități: 

A. servicii și activități de investiții: 
a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
b) executarea ordinelor în numele clienților; 
d) administrarea portofoliilor; 
e) consultanța pentru investiții; 
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; 

B. servicii conexe: 
a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu 

acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; 
c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia,  

precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; 
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate; 
e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile  

cu instrumente financiare; 
g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la lit. A, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. B - a), c), d) și e) 

legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile 
de investiții și serviciile conexe. 

Art. 3. Pe perioada de valabilitate a Deciziei A.S.F. nr. 47/20.02.2014, obiectul de activitate menționat la art. 2 al prezentului  
act individual va fi prestat cu luarea în considerare a dispozițiilor acesteia. 
Art. 4. Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. B lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 
664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, 
altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către A.S.F. 
Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 199 / 07.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006  
privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, 

analizând cererea LIBRA INTERNET BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/58034/11.06.2014, completată prin 
adresele nr. RG/69571/14.07.2014 și nr. RG/73292/24.07.2014, 

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, 

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează domnul Teședeanu Costin-Gabriel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al LIBRA INTERNET BANK S.A. cu sediul social situat în București, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Teședeanu Costin-Gabriel în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400579, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. LIBRA INTERNET BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 
și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către LIBRA INTERNET BANK S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 110 / 01.08.2014 
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. 207 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 75 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 domnului Dănescu Dorin Laurențiu înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/56382/05.06.2014  
și RG/70405/16.07.2014, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. 
nr. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul Dănescu Dorin Laurențiu își exprimă intenția de vânzare a unui număr de 157 de acțiuni 
deținute la S.C. TIR S.A. Târgu Mureș, la prețul de 1,847 lei/acțiune. 
Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 111 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și d), 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 conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională  
a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise  
de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 41471/30.04.2014, completată prin 
adresa înregistrată cu nr. RG/63420/26.06.2014, 

ținând seama de dispozițiile art. 12 alin. (2), cap. II, titlul VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv, din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, 
potrivit cărora: „Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitații internaționale, regulamentul de organizare a acesteia, 
precum și competența comisiei de licitație urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societății de administrare 
se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.”, 



având în vedere prevederile Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1514/2008 privind Regulamentul de 
organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Caietu l de 
sarcini al licitației, potrivit cărora: 

„FP solicită candidaților să facă două oferte de onorarii - o structură bazată pe onorarii fixe  
și o structură de onorarii pe bază de performanță.” (…) 

”Ofertele financiare inițiale vor preciza onorariile anuale pe care candidații se așteaptă să le primească potrivit Contractului 
de administrare. Documentul va fi identificat în mod precis drept Oferta financiară inițială. Candidații vor oferta pentru două (2) 
scenarii alternative: 
1. OFERTA FINANCIARĂ INIȚIALĂ 

1.a) Schema de onorariu fix 
Formula de onorariu fix care se va utiliza este: 

Onorariu fix = „x" puncte de bază pe an  baza de calcul 
După listarea FP pe BVB, baza de calcul va fi valoarea de piață a FP (VPF), care se definește drept capitalizarea de piață a FP 

(numărul de acțiuni emise înmulțit cu prețul mediu de piață al acțiunilor FP calculat pentru ultimele 90 de zile de sesiune de 
tranzacționare dintr-un an calendaristic). Înainte de listare, calculul onorariului se va baza pe valoarea activului net al FP, 
calculat pe baza reglementărilor în vigoare. 

Onorariul de administrare a investițiilor va începe de la data inițială, care este data comercială a transferului inițial de active. 
Modalitatea și termenele de plată ale acestui onorariu vor face obiectul negocierii în Faza II a procesului de selecție. 

Onorariul fix se va împărți în două elemente: 
1. remunerația S.A.I. pentru administrarea Portofoliului FP; și 
2. remunerația S.A.I. pentru administrarea FP. 

1.b) Schema de onorariu combinat (onorariu fix + onorariu pe bază de performanță) 
Formula care se va utiliza pentru schema combinată de onorariu este: 
Onorariu combinat = onorariu fix + onorariu pe bază de performanță”, 

având în vedere faptul că „deprecierile și fluctuațiile” nu pot fi considerate cazuri de forță majoră, în considerarea definiției 
dată de art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind CODUL CIVIL, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile Anexei nr. 5 „SERVICII CARE SE VOR CONTRACTA ȘI CERINȚE CONTRACTUALE”  
la Hotărârea Guvernului nr. 1514/2008 privind Regulamentul de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de 
administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Caietul de sarcini al licitației, potrivit cărora: 

„Contractul de administrare va fi guvernat de legislația română. Contractul de administrare va conține o clauză de arbitraj 
desfășurat la Paris, în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Camerei Internaționale de Comerț ICC Paris.”, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 
26/16.06.2014, precum și în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează contractul de administrare nr. 45/29.04.2014 încheiat între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton 
Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București (FTIML), astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28.04.2014, cu modificările evidențiate în anexă, parte integrantă din prezentul aviz. 
Art. 2. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a supune aprobării în următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor 
contractul de administrare modificat conform prezentului aviz. 
Art. 3. Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București (FTIML) are obligația de a respecta 
prevederile legale aplicabile. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A., iar prevederile contractului de 
administrare al S.C. Fondul Proprietatea S.A. modificat conform prezentului aviz intră în vigoare la data de 30.09.2014. 
Art. 5. Prezentul aviz va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 111/04.08.2014 
 

 punctul 2. Definiții: „caz de forță majoră” din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„Caz de Forță Majoră înseamnă, cu privire la orice parte, orice fapt, eveniment sau împrejurare care nu este cauzată de respectiva parte și care  
nu se află sub controlul rezonabil al părții respective, inclusiv, fără limitare (în măsura în care nu este cauzată de respectiva parte și nu se află sub 
controlul rezonabil al părții respective) dezastre naturale, război, ostilități (indiferent dacă starea de război a fost declarată sau nu),  
acte de terorism, acte ale oricărei autorități civile sau militare, ordine sau restricții guvernamentale sau de reglementare, suspendare sau retragere 
a licențelor sau aprobărilor, restricții valutare, condiții de piață care afectează executarea sau decontarea tranzacțiilor sau valoarea activelor, 
defecțiuni sau avarii ale sistemelor de comunicații, colapsul oricărei case relevante de schimb sau compensare, revoltă, insurecție, rebeliune civilă, 
demonstrație publică, sabotaj, acte de vandalism, incendiu, inundații, seisme, condiții meteo extreme, epidemii sau pandemii, explozii, accidente 
aviatice sau căderi de obiecte din aeronave, eliberarea de radiații ionizante sau contaminarea radioactivă, chimică sau biologică, dispoziția oricărei 
instanțe sau a oricărei autorități guvernamentale sau de reglementare, întârzieri legate de transport sau de comunicații, avarierea sau deteriorarea 
accidentală a echipamentelor, orice grevă a angajaților, grevă patronală sau alte litigii profesionale industriale (care nu implică doar angajații părții 
respective), schimbare structurală sau subminare;” 
 



 punctul 2. Definiții: „data noii numiri” din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„Data Noii Numiri înseamnă, cu privire la desemnarea unei noi societăți de administrare a investițiilor și a unui nou administrator unic sau, în cazul 
în care Clientul devine un fond autoadministrat, a noilor administratori ai Clientului în urma încetării prezentului Contract de Administrare, ultima 
dintre următoarele date: (i) data la care noua societate de administrare a investițiilor și administratorul unic ori, după caz, noii administratori sunt 
înregistrați la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile; și (ii) data la care A.S.F. 
avizează numirea noului administrator unic și a societății de administrare a investițiilor ori, după caz, a noilor administratori; și (iii) data la care toate 
celelalte prevederi legale obligatorii pentru înlocuirea S.A.I. au fost îndeplinite, și, în fiecare dintre situațiile prevăzute la paragrafele (i), (ii) și (iii), 
acestea fiind efective la data la care S.A.I. a primit notificare (sau ar fi trebuit în mod rezonabil să primească notificare) cu privire la eveniment;” 
 

 punctul 9.6 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„Raportul privind Performanța, împreună cu Raportul de Analiză al CR vor fi analizate de către acționari în cadrul AGA din luna octombrie.  
Ordinea de zi a fiecărei AGA din luna octombrie va da acționarilor posibilitatea de a vota cu privire la (i) continuarea sau încetarea prezentului 
Contract de Administrare și a mandatului S.A.I., orice încetare propusă asigurând încetarea concomitentă a mandatului S.A.I. și a Contractului de 
Administrare și la (ii) demararea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare în vederea selectării unei noi societăți de administrare a investițiilor 
și administrator unic sau transformarea societății în societate de investiții de tip închis autoadministrată.” 
 

 punctul 13.3 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„S.A.I. poate denunța acest Contract de Administrare și renunța la mandatul său de Administrator Unic pe baza unui preaviz de șase luni transmis 
în scris. Nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la Data Notificării de Încetare, dar condiționat de aprobarea promptă a ordinii de zi a AGA de către CR, 
S.A.I. va convoca AGOA, care va avea inclusă pe ordinea de zi informarea acționarilor cu privire la denunțarea contractului și demararea 
procedurilor prevăzute de legislația în vigoare în vederea selectării unei noi societăți de administrare a investițiilor și administrator unic sau 
transformarea societății în societate de investiții de tip închis autoadministrată”. 
 

 punctul 13.4 lit. b) din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„lit. b) obligațiile importante ce-i revin în baza prezentului Contract de Administrare nu mai pot fi îndeplinite ca urmare a modificării legislației 
aplicabile în comparație cu data semnării prezentului Contract, sub condiția ca S.A.I. să fi depus eforturi rezonabile pentru a se conforma dar,  
în ciuda acestor eforturi, conformarea nu a fost posibilă; sau” 
 

 punctul 14.3 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„În măsura în care modificarea legislației sau a reglementărilor aplicabile după semnarea prezentului Contract (inclusiv, dar fără a se limita  
la viitoarele reglementări de implementare în legislația română a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative) 
impune obligații asupra S.A.I. în îndeplinirea prezentului Contract de Administrare cu care S.A.I. nu se poate conforma, S.A.I. se angajează să 
depună diligențele rezonabile pentru continuarea prestării serviciilor, în măsura în care este posibil din punct de vedere legal, iar în măsura în care 
acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal, implementarea oricărei modificări a acestui Contract de Administrare este supusă aprobării 
Clientului, exclusiv la latitudinea sa, și nimic din acest Contract nu va fi interpretat ca un consimțământ prealabil expres acordat în această privință.” 
 

 punctul 18.4 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„În cazul în care orice Eveniment de Forță Majoră va afecta în mod semnificativ capacitatea S.A.I. de a-și îndeplini îndatoririle ce-i revin în baza 
prezentului Contract de Administrare, Clientul va convoca de urgență AGA în vederea demarării procedurilor legale pentru selectarea unei noi 
societăți de administrare a investițiilor și administrator unic sau adoptarea unei hotărâri cu privire la transformarea societății în societate de investiții 
de tip închis autoadministrată.” 
 

 punctul 19.1 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„Acest Contract de Administrare este guvernat de legea română și va fi interpretat în concordanță cu aceasta.” 
 

 punctul 19.2 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„Soluționarea disputelor 

a) orice dispută sau neînțelegere provenind din Contractul de Administrare sau în legătură cu acesta, inclusiv și fără a se limita la orice dispute 
privind validitatea încheierii, existența, interpretarea, nulitatea, încălcarea, modificarea, încetarea în orice mod a Contractului de Administrare 
(fiecare în parte denumită o „Dispută”), care nu poate fi soluționată prin negocieri amiabile într-o perioadă rezonabilă de timp de la primirea 
unei notificări transmise de către una dintre Părți cu privire la Disputa potențială, va fi soluționată de către Curtea de Arbitraj de la PARIS  
în conformitate cu Regulile de arbitraj ale acesteia. Partea care solicită demararea procedurilor de arbitraj va transmite celeilalte Părți  
o notificare scrisă în care înștiințează cu privire la demararea acestor proceduri; 

b) locul arbitrajului va fi Paris, limba arbitrajului va fi limba engleză, iar Tribunalul arbitral va fi format din trei (3) arbitri numiți în conformitate cu 
Regulile de arbitraj ale ICC Paris.” 

 

 punctul 21.2 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
21.2. Pe durata termenului prezentului Contract de administrare SAI se angajează că (i) fără aprobarea prealabilă expresă în scris a CR,  
nu îl va schimba, înlocui sau demite, cu excepția cazului în care angajatul are un comportament necorespunzător, pe dl Grzegorz Maciej Konieczny  
din funcția sa de reprezentant al S.A.I. și al Administratorului Unic în relația cu Clientul, și nici nu va întreprinde demersuri sau acțiuni similare și nici 
nu va întreprinde nicio acțiune care ar putea avea efect similar, și (ii) va depune toate diligențele rezonabile pentru a se asigura  
că dl Grzegorz Maciej Konieczny își dedică timpul necesar pentru administrarea Portofoliului pe parcursul angajării sale în cadrul S.A.I pe parcursul 
termenului prezentului Contract de Administrare.” 
 

 punctul 22 din contractul de administrare va avea următorul conținut: 
„Acest Contract de Administrare va fi semnat în limba română și engleză și va fi încheiat în 3 exemplare originale, unul pentru S.A.I. și două pentru 
Client.” 
 

prevederile referitoare la Comisionul de distribuție/Distribuții din Anexa la contractul de administrare se elimină. 

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



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 114 / 05.08.2014 
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, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității  
de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,  

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv 
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art. 212 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 66292/03.07.2014, 

completată prin adresele nr. 68794/10.07.2014, nr. 70246/15.07.2014 și nr. 76096/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, în ședința din data de 05.08.2014 Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele Fondului Închis de Investiții OTP PREMIUM RETURN în conformitate cu 
prospectul de emisiune și contractul de societate în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul 
menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare  
a prezentului aviz, urmând ca modificările avizate, să intre în vigoare la 15 zile după publicarea notei de informare. 
Art. 3. Investitorii fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere 
numai integral unitățile de fond deținute. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. 
dovada publicării notei de informare în termen de 24 de ore de la data publicării. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 114/04.08.2014 
 

Prospect de Emisiune 6.1 Caracteristici generale ale unităților de fond 
Contract de Societate 4. Unitățile de Fond 
„Evidența fracțiunilor de unități de fond se face prin rotunjire la 4 zecimale.” 
se modică și devine: 
„Evidența fracțiunilor de unități de fond se determină prin trunchiere la 4 zecimale.” 
 

Prospectul de Emisiune 
11.2.1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății. 
11.2.1.1. Comisionul de Administrare 
Contractul de Societate 5.1. Comisionul de administrare 
Alin. (1) 
„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului închis de investiții cu o politică de investiții permisivă 
care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este de maximum X= 2,5% pe an calculat la valoarea medie a activului total 
administrat în luna respectivă, astfel:” 
Alin. (4) 
„La data avizării Prospectului de Emisiune, comisionul de administrare este de 2% pe an, aplicat la valoarea medie a activului total din lună.” 
se modifică și devin: 
Alin. (1) 
„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului închis de investiții cu o politică de investiții permisivă 
care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este de maximum X= 2,5% pe an (0,2083%/lună) calculat la valoarea medie  
a activului total administrat în luna respectivă, astfel:” 
Alin. (4) 
„La data avizării Prospectului de Emisiune, comisionul de administrare este de 2% pe an (0,1666%/lună), aplicat la valoarea medie a activului total 
din lună.” 
 

Prospectul de emisiune 11.2.1.2 Comisionul de Succes 
Contractul de Societate Civilă: 5.2. Comisionul de Succes 



„Comisionul de succes este calculat zilnic și inclus în activul fondului la poziția obligații și este plătit de fond anual. 
Valoarea comisionului de succes se stabilește și se consideră definitivă pentru data de 31 decembrie a fiecărui an după aplicarea formulei de calcul 
și se va plăti în primele 15 zile lucrătoare ale anului următor anului pentru care s-a făcut administrarea. 
Benchmark-ul considerat pentru calculul comisionului de succes este ROBID1Y + 1% - (Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care 
băncile atrag depozite în lei cu termen de 1 an). Valoarea acestuia este calculată zilnic și se resetează anual, în prima zi a anului curent. 
Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic datorat administratorului în ziua T este următoarea: 
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Simboluri: 

ST: Comisionul de succes datorat Administratorului din Valoarea activului net (VAN înainte de deducerea comisionului de performanță) în ziua de calcul T 
Sn: Comisionul de succes acumulat și datorat administratorului până la data de calcul T a activului 
SN: Comisionul de succes plătibil administratorului pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1) 
N: numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN 
T: ziua de calcul a activului net (VUAN) pentru care calculăm comisionul de success 
n: numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN și comision de succes până la ziua curentă (T) de calcul a activulu i din anul calendaristic 

curent 
BMT: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T 
VUANT: Valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T înainte de deducerea comisionului de performanță 
BMT-1: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T-1 
VUANT-1: Valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T-1 înainte de deducerea comisionului de performanță 
VUANMAX: Valoarea unitară a activului net (după deducerea comisionului de performanță) maximă înregistrată în anul calendaristic luat în calcul  
VT-1: Valoarea activului net înainte de deducerea comisionului de performanță pentru ziua de calcul T-1 

Comisionul de succes acumulat până la ziua de calcul a activului net T și înregistrat pe poziția obligații în activul fondului se calculează astfel: 
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Comisionul de succes plătit administratorului pentru anul calendaristic (în primele 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic) se calculează 
după următoarea formulă: 
                                                                                                          „ 
 
 

se modifică și devine: 
„Comisionul de succes este calculat zilnic și inclus în activul fondului la poziția obligații și este plătit de fond anual. 
Valoarea comisionului de succes se stabilește și se consideră definitivă pentru data de 31 decembrie a fiecărui an după aplicarea formulei de calcul 
și se va plăti în primele 15 zile lucrătoare ale anului următor anului pentru care s-a făcut administrarea. 
Benchmark-ul considerat pentru calculul comisionului de succes este ROBID1Y + 1% - (unde ROBID1Y este rata medie oficială a dobânzilor  
pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei cu termen de 1 an). Valoarea acestuia este calculată zilnic și se resetează anual, în prima zi 
a anului curent. 
Calculul comisionului de succes al FII OTP Premium Return pleacă de la o serie de principii de bază după cum urmează: 

- principiul „high water mark” care se referă la faptul ca administratorul are dreptul să încaseze comision de succes doar dacă VUAN-ul zilnic 
curent al fondului este mai mare decât VUAN-ul maxim din anul în curs; 

- administratorul este îndreptățit să încaseze comision de succes doar în cazul în care performanța fondului este superioară performanței 
benchmark-ului; 

- chiar dacă VUAN-ul curent al fondului din ziua T este mai mare decât VUAN-ul din ziua precedentă T-1 iar creșterea zilnică a fondului este  
mai mare decât a Benchmark-ului dar VUAN-ul din ziua T este sub valoarea VUAN-ului maxim înregistrat în anul în curs, administratorul, 
conform principiului de „high water mark”, nu va încasa comision de succes; 

- administratorul returnează către fond comision de succes calculat în condițiile în care VUAN-ul curent se situează sub valoarea VUAN-ului 
maxim din anul în curs sau creșterea zilnică a fondului se situează sub creșterea zilnică a benchmark-ului; 

- valoarea zilnică a comisionului de succes poate avea valori pozitive sau negative în funcție de evoluția VUAN-ului curent față de VUAN-ul 
maxim și față de evoluția Benchmark-ului dar suma tuturor comisioanelor de succes dintr-un an calendaristic nu poate fi mai mică decât zero; 

- comisionul de succes zilnic se calculează și se înregistrează pe poziția obligații de plată a fondului urmând ca suma acestora să fie încasată  
de către administrator o dată pe an, pe parcursul primelor 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic. 

Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic datorat administratorului în ziua T este următoarea: 
Dacă: 
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Cu respectarea următoarelor condiții: 
 
 
 
și dacă 

VUANT  VUANMax 

 
                      - 1)   
 
atunci ST =0. 
Simboluri: 

ST: Comisionul de succes datorat Administratorului din Valoarea activului net (VAN înainte de deducerea comisionului de performanță) în ziua de calcul T 
Sn: Comisionul de succes acumulat și datorat administratorului până la data de calcul T a activului 
SN: Comisionul de succes plătibil administratorului pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1) 
N: numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN 
T: ziua de calcul a activului net (VUAN) pentru care calculăm comisionul de succes 
n: numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN și comision de succes până la ziua curentă (T) de calcul a activului din anul calendaristic 

curent 
BMT: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T 
VUANT: Valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T înainte de deducerea comisionului de performanță 
BMT-1: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T-1 
VUANT-1: Valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T-1 înainte de deducerea comisionului de performanță 
VUANMAX: Valoarea unitară a activului net (după deducerea comisionului de performanță) maximă înregistrată în anul calendaristic luat în calcul 
VT-1: Valoarea activului net înainte de deducerea comisionului de performanță pentru ziua de calcul T-1. 

Comisionul de succes plătit administratorului pentru anul calendaristic (în primele 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic) se calculează 
după următoarea formulă: 
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În tot cuprinsul documentelor fondului se înlocuiește „Contract de Societate Civilă” cu „Contract de Societate”.” 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 115 / 05.08.2014 
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) 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. 6 și art. 33 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, 

având în vedere solicitarea Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, 
formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 70144/15.07.2014, completată prin adresa înregistrată cu nr. 76081/31.07.2014, 

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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se modifică art. 1 al Avizului A.S.F. nr. A/11/16.07.2013, astfel: 
„Se avizează delegarea de către Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București  
a exercitării activității de evaluare a valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare, respectiv valorilor mobiliare admise la 
tranzacționare dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din portofoliul S.C. Fondul Proprietatea S.A., prevăzută 
la art. 6 lit. b) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, către KPMG Advisory S.R.L., în condițiile respectării 
prevederilor art. 33 din același act normativ.” 
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Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Franklin Templeton Investment Management LTD  
United Kingdom - Sucursala București și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 116 / 05.08.2014 
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) 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. 6 și art. 33 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, 

având în vedere solicitarea Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București, 
formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 70144/15.07.2014, completată prin adresa înregistrată cu nr. 76081/31.07.2014, 

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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se modifică art. 1 al Avizului A.S.F. nr. A/21/29.10.2013, astfel: 
„Se avizează delegarea de către Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București  
a exercitării activității de evaluare a valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare, respectiv valorilor mobiliare admise la 
tranzacționare dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din portofoliul S.C. Fondul Proprietatea S.A.,  
prevăzută la art. 6 lit. b) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, către Ernst&Young Service S.R.L.,  
în condițiile respectării prevederilor art. 33 din același act normativ.” 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Franklin Templeton Investment Management LTD  
United Kingdom - Sucursala București 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. 926 / 01.08.2014 
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, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității  
de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv 
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) 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, 

ținând cont de prevederile Regulamentului nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând solicitările SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. transmise prin adresele înregistrate cu  

nr. RG/68646/10.07.2014 și nr. RG/71094/17.07.2014, completate prin adresele nr. RG/73473/25.07.2014 și  
nr. RG/73788/25.07.2014, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI Intercapital Investment Management S.A. 
acordată dnei Dana Damian prin Autorizația nr. 120/24.09.2013. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea nr. PFR13RCCI/030557 care atestă înscrierea dnei Dana Damian în Registrul A.S.F. în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 



Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 927 / 01.08.2014 
Având în vedere: 

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

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF Muntenia Global Invest S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/69428/14.07.2014  

și nr. RG/72734/23.07.2014, 
având în vedere: 

 operațiunile prin care s-au achiziționat acțiuni la S.C. ȘANTIERUL NAVAL SULINA S.A. sunt de natură să influențeze 
corectitudinea modului de stabilire a prețului în cadrul ofertei, ținând cont de faptul că: 
- cel mai mare preț plătit de ofertant (S.C. East Electric S.R.L. București) în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere  

a documentației de ofertă este de 0,38 lei/acțiune și reprezintă prețul aferent tranzacției deal realizate pe piața RASDAQ  
în data de 23.05.2014; 

- ca urmare a tranzacției realizate S.C. East Electric S.R.L. a achiziționat pachetul de 1.319.849 de acțiuni,  
reprezentând 99,8402% din capitalul social al S.C. Șantierul Naval Sulina S.A.; 

- nu au fost înregistrate tranzacții de la listarea acțiunilor S.C. Șantierul Naval Sulina S.A. pe piața RASDAQ, cu excepția celei 
din data de 23.05.2014 realizate de ofertant; 

- valoarea unei acțiuni calculată cu luarea în considerare a activului net pe baza situațiilor financiare ale S.C. Șantierul Naval 
Sulina S.A. la data de 31.12.2013 este de 18,28 lei/acțiune, iar pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2012 este de 
19,76 lei/acțiune, 

în baza dispozițiilor art. 204 alin. (2) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ȘANTIERUL NAVAL SULINA S.A. inițiată de către  
S.C. East Electric S.R.L. București va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator autorizat înregistrat la A.S.F. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. ȘANTIERUL NAVAL 
SULINA S.A. 
Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse la A.S.F.  
în termen de 30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul A.S.F. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. Șantierul Naval Sulina S.A. depusă inițial de S.C. East Electric S.R.L. București, prin intermediul SSIF 
Muntenia Global Invest S.A. București, va fi returnată, iar A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. 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. 928 / 01.08.2014 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 207 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 75 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile Avizului nr. 110/01.08.2014, 
ca urmare a adreselor domnului Danescu Dorin Laurențiu înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/56382/05.06.2014  

și RG/70405/16.07.2014, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. 



nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Începând cu data de 04.08.2014 se restricționează de la vânzare un număr de 157 de acțiuni deținute de domnul Danescu 
Dorin Laurențiu la S.C. TIR S.A. Târgu Mureș, în temeiul art. 75 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea inițierii procedurii prevăzute la art. 207 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. București și domnului Danescu Dorin Laurențiu. 
Art. 3. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 935 / 04.08.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A. nu a încheiat, conform art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, contract cu Depozitarul Central pentru ținerea evidenței acționarilor; 
- pentru S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A. a fost emis Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 3387/19.02.2008  

ca urmare a modificării valorii nominale a acțiunilor de la 0,10 lei la 0,53 lei; 
- S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A. a ridicat de la C.N.V.M./A.S.F. Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis; 
- S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A. nu a dat curs, până în prezent, solicitărilor repetate ale C.N.V.M./A.S.F., ultima fiind 

înregistrată cu nr. SI/DST 3621/10.03.2014, de a încheia contractul de prestări de servicii cu Depozitarul Central și de a 
înregistra la instituțiile pieței de capital noile caracteristici ale societății, 

pentru neîncheierea contractului cu Depozitarul Central și pentru neînregistrarea caracteristicilor actuale la instituțiile pieței 
de capital, este responsabil domnul FERENCZ ADALBERT, Președinte al CA al S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A.; 

având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
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. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnului FERENCZ ADALBERT, în calitate de Președinte al CA al S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A., i se impun 
următoarele obligații: 

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

b) de a transmite, în termen de 30 de zile, la Depozitarul Central, Certificatul de Înregistrare a Valor ilor Mobiliare  
nr. 3387/19.02.2008 și documentația aferentă operațiunii înregistrate prin respectivul certificat, în vederea actualizării 
caracteristicilor la instituțiile pieței de capital. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului FERENCZ ADALBERT prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
S.C. AGROMEC GHEORGHIENI S.A. cu sediul în Municipiul Gheorghieni, str. Kossuth Lajos nr. 191, jud. Harghita, 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. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 936 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 13 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 Avizul A.S.F. nr. A/20/22.04.2014 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. AIRA PROPERTIES S.R.L., 
FERALPI SIDERURGICA SPA, AIELLO GIUSEPPE, PAPA MAURO și SALVATORE RAPICAVOLI și-au exprimat intenția privind 
inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C.BETA S.A. Buzău, 

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  



și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, 
având în vedere adresele SSIF Broker S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/55759/04.06.2014, nr. RG/66197/03.07.2014  

și nr. RG/68758/10.07.2014, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. BETA S.A. Buzău  
în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

în temeiul 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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe B.V.B. - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. BETA S.A. Buzău (CUI 1154660) 
începând cu data de 08.08.2014. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. BETA S.A. Buzău vor putea oricând solicita 
contravaloarea acestora la prețul de 38,50 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de  
S.C. AIRA PROPERTIES S.R.L. în favoarea acestora la Alpha Bank Romania S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 937 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 13 și art. 27  

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

în temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011, 
având în vedere adresele SSIF Broker S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/55759/04.06.2014, nr. RG/66197/03.07.2014  

și nr. RG/68758/10.07.2014, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. BETA S.A. Buzău  
în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 936/04.08.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise S.C. BETA S.A. Buzău, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. 

nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, 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. BETA S.A. Buzău (CUI:1154660) începând cu data de 08.08.2014. 
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. 944 / 04.08.2014 
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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei de delegare  
nr. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 07.08.2014, 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, emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș 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. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 945 / 04.08.2014 
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; 
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 

între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de 
vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A.; 

- Decizia A.S.F. nr. 626/23.06.2014, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F. și protejării investitorilor de bună credință, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei de delegare  

nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 07.08.2014, 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 1.429.100 de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de  
societatea Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 947 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. nr. 522/04.07.2014, înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 66655/04.07.2014, 
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. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Onu Liliana prin Decizia  
nr. 1340/23.12.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 3. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400508 reprezentând înregistrarea doamnei Onu Liliana în calitate de 



reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății 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 

 

DECIZIA NR. 948 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

cu nr. RG/63291/25.06.2014, completată prin adresa nr. RG/67440/08.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014 și Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare SWISS CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Office, et. 4, sector 1, 
următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 

1. LEFTER Răzvan Ștefan 1345/23.12.2011 
 

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

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

1. LEFTER Răzvan Ștefan PFR02ASIF/402488 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL 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. 949 / 04.08.2014 
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 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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

cu nr. RG 64742/30.06.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului Irimin Emanuel Florin  
prin Decizia C.N.V.M. nr. 1969/17.10.2007, în numele SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/341627care atestă înscrierea în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului Irimin Emanuel Florin. 
Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 950 / 04.08.2014 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

cu nr. RG 66957/07.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului Mureșian Ioan Mihai Vlad  
prin Decizia C.N.V.M. nr. 31/10.01.2008, în numele SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/401796 care atestă înscrierea în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Mureșian Ioan Mihai Vlad. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 951 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/66721/04.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane: 
 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 
1. Popa Cristian Cătălin 1671/25.07.2006 poz. 4 

 

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



Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Popa Cristian Cătălin PFR02ASIF/291067 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
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. 952 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

cu nr. RG/64003/27.06.2014, completată prin adresa nr. RG/66172/03.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. Péter Barna 1525/28.07.2008 poz. 2 

 

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

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

1. Péter Barna PFR02ASIF/192068 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 953 / 04.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 și art. 4 alin. (11), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/64624/30.06.2014, completată 

prin adresa nr. 68619/10.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului MOLDOVAN MARIUS ADRIAN prin Decizia nr. 83/21.01.2011 poz.4, 
în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/080793 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului MOLDOVAN MARIUS ADRIAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 954 / 05.08.2014 
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 IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/64496/30.06.2014 și nr. RG/72347/22.07.2014, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. ORIZONT TURISM S.A. Predeal din data de 05.05.2014, de majorare a capitalului 

social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2972/26.05.2014, 
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. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, 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 21.05.2014, în cadrul dreptului  
de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. ORIZONT TURISM S.A. Predeal, 
conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 05.05.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2972/26.05.2014,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 2.600.000 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 6.500.000 de lei; 
- perioada de derulare: 

- etapa I: 12.08.2014-11.09.2014; 
- etapa II: 12.09.2014-26.09.2014; 

- intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF IFB FINWEST 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 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 955 / 05.08.2014 
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, 

având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 90 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 
în valori mobiliare, precum și ale Regulamentului nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București transmisă prin adresele înregistrate  
cu nr. 39442/28.04.2014, nr. 61492/23.06.2014 și nr. 72458/22.07.2014, 



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. 925/31.07.2013, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București în calitate de depozitar  
prin Avizul nr. 146/28.01.2008. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea nr. PJM10DEPMNLD0001 din data de 28.01.2008, care atestă înscrierea  
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București în Registrul A.S.F. în calitate de depozitar, sucursală a unei instituții de credit  
dintr-un stat membru. 
Art. 3. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la 
serviciile și activitățile de depozitare prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei ING Bank N.V. Amsterdam - 
Sucursala București este domnul Bogdan Gavrilă. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București  
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. 956 / 05.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza art. 126 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006  

privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/65505/01.07.2014, completată prin 

adresele nr. RG/69426/14.07.2014 și nr. RG/72946/24.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă numirea doamnei MUNTEANU CRISTINA în funcția de conducător al operatorului de piață SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A., în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 131/17.06.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIBEX - Sibiu Stock Exchange 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. 957 / 05.08.2014 
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, 

având în vedere cererea S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 366/30.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 65040/01.07.2014, 
completată prin adresa nr. 68736/10.07.2014, și Decizia nr. 3/27.06.2014 a Consiliului de Administrație al societății, 

în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 21 alin. (3), art. 22 și art. 23 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și 
funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, 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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă numirea domnului Rusu Septimiu-Ștefan în funcția de conducător al S.C. Depozitarul Sibex S.A., în conformitate 



cu Decizia CA nr. 3/27.06.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Sibex 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. 958 / 05.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 și art. 4 alin. (11), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/71190/18.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului CAZACU TRAIAN GEORGE prin Decizia nr. 1341/31.07.2007,  
în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, str. Știrbei 
Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/130326 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului CAZACU TRAIAN GEORGE. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
ROMBELL SECURITIES 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. 959 / 05.08.2014 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

cu nr. RG 65482/01.07.2014, completată prin adresele nr. RG 67095/07.07.2014 și nr. RG 69767/15.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului Alexandru Pășălan  
prin Decizia C.N.V.M. nr. 1134/02.09.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/402373 care atestă înscrierea în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Alexandru Pășălan. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 974 / 06.08.2014 
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; 

- potrivit raportului curent din data de 09.07.2014, Directoratul SIF TRANSILVANIA S.A. a hotărât completarea ordinii de zi  
a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014 ca urmare a două solicitări ale acționarilor, astfel: 
 acționarii deținând 5,02% din capitalul social, Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela au solicitat 

completarea ordinii de zi cu punctul „Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva dlui Fercală Mihai - Președinte 
executiv - Director general, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului”; 

 un grup de 63 de acționari deținând împreună 10,2038% din capitalul social au solicitat completarea ordinii de zi cu punctul 
„Aprobarea revocării dlui Frățilă Constantin din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere”; 

- Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011; 
- prin adresa nr. DST/14509/10.07.2014 s-a solicitat SIF TRANSILVANIA S.A. dispunerea măsurilor necesare în vederea 

respectării Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011, în sensul menționării identității și deținerilor acționarilor care au solicitat 
completarea ordinii de zi a AGOA din data de 11/12.08.2014 și care dețin împreună 10,2038% din capitalul social; 

- adresele SIF TRANSILVANIA S.A. nr. 5942/11.07.2014 și nr. 5969/14.07.2014 înregistrate la A.S.F. cu nr. 69268/14.07.2014 și 
nr. 69810/15.07.2014, 

întrucât până la data prezentei nu au fost aduse la cunoștința publicului identitatea și deținerile celor 63 de acționari  
care dețin împreună 10,2038% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A. și au formulat cerere de completare a ordinii de zi a 
AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014, 

în considerarea atribuțiilor și prerogativelor conferite A.S.F. și în vederea informării corespunzătoare a acționarilor  
și a potențialilor investitori, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. 

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

Art. 1. Directoratul SIF TRANSILVANIA S.A. are obligația ca în termen de 24 de ore de la data prezentei să aducă la cunoștință 
publicului identitatea și deținerile celor 63 de acționari care dețin împreună 10,2038% din capitalul social și au formulat cerere  
de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață, Bursa de Valori București și se comunică emitentului. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 984 / 07.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

cu nr. RG/69817/15.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții 
financiare DORINVEST S.A. cu sediul social situat în București, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, corp B, et. 1, sector 1, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 

1. Badea Alexandru Gabriel 219/19.12.2013 poz. 2 

2. Betiu Andrei Cătălin 219/19.12.2013 poz. 3 
 



Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare 
a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Badea Alexandru Gabriel PFR02ASIF/402629 

2. Betiu Andrei Cătălin PFR02ASIF/402630 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 985 / 07.08.2014 
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; 

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF BLUE ROCK FINANCIAL S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/63091/25.06.2014  

și nr. RG/7569/31.07.2014, 
având în vedere faptul că: 

• prețul cel mai mare plătit de ofertant (Prundianu Silviu) este de 1 leu/acțiune - preț plătit ca urmare a tranzacției  
din data de 23.04.2014 și decontată în data de 29.04.2014 (vânzător Prundianu Mihai); 

• vânzătorul în cadrul tranzacțiilor din data de 23.04.2014 prin care ofertantul a dobândit acțiunile la societatea emitentă  
este Prundianu Mihai, persoană care acționează în mod concertat cu ofertantul (declarația ofertantului din data de 25.06.2014); 

• prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației  
de ofertă (25.06.2013-24.06.2014): 1 leu/acțiune (177.148 de acțiuni corespunzătoare la 3 tranzacții); 

• prețul mediu ponderat de tranzacționare în perioada 25.06.2013-24.06.2014 în situația în care nu se iau în considerare 
tranzacțiile efectuate de ofertant și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat: nu este cazul; 

• activul net contabil având la bază situațiile financiare la data de 31.12.2013 este de 17,59 lei/acțiune; 
• în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (25.06.2013-24.06.2014) s-au realizat  

3 tranzacții realizate de ofertant și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat; 
• documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu-Severin a fost depusă  

în termenul de 2 luni prevăzut de art. 203 din Legea nr. 297/2004, 
considerăm că operațiunile prin care au fost achiziționate acțiuni emise de S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu-Severin  

sunt de natură să influențeze corectitudinea modului de stabilire a prețului de ofertă. 
În baza dispozițiilor art. 204 alin. (2) și art. 204 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
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. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu Severin inițiată de către Prundianu Silviu 
va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
de către un evaluator independent înregistrat la A.S.F. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară  
a S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu-Severin. 
Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de  
30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul A.S.F. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 986 / 07.08.2014 
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, 



în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
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 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Prevederile art. 4 al Autorizației nr. A/125/29 mai 2014 referitoare la componența comisiilor de examinare pentru cursurile de 
formare profesională organizate de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile 
ASIF18.2014, ASIF19.2014, ASIF24.2014 și ASIF25.2014, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile 
CTRL18.2014, CTRL19.2014, CTRL24.2014 și CTRL25.2014 și „Consultanți de investiții financiare” cu codurile CIF7.2014, 
CIF12.2014 și CIF13.2014 se modifică după cum urmează: 
Comisiile de examinare pentru cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile ASIF18.2014, ASIF19.2014,  
ASIF24.2014 și ASIF25.2014, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CTRL18.2014, CTRL19.2014, 
CTRL24.2014 și CTRL25.2014 și „Consultanți de investiții financiare” cu codurile CIF7.2014, CIF12.2014 și CIF13.2014 vor avea  
următoarea componență: 
Pentru cursurile cu codurile ASIF18.2014 și CTRL18.2014: 

- Mihai Crișan - președinte; 
- Fraga Țariuc - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Elena Barzu - membru supleant. 

Pentru cursurile cu codurile ASIF19.2014 și CTRL19.2014: 
- Alin Adrian Bitere - președinte; 
- Alina Olar - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Ica Virjan - membru supleant. 

Pentru cursurile cu codurile ASIF24.2014 și CTRL24.2014: 
- Robert Szabo - președinte; 
- Veronica Baranga - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Mircea Arhip - membru supleant. 

Pentru cursurile cu codurile ASIF25.2014 și CTRL25.2014: 
- Alin Adrian Bitere - președinte; 
- Elena Barzu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Francesca Rainoff - membru supleant. 

Pentru cursul cu codul CIF7.2014:  
- Andrei Blidar - președinte; 
- Anca Comache - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Miruna Grigore - membru supleant. 

Pentru cursul cu codul CIF12.2014: 
- Nicoleta Voicu - președinte; 
- Octavian Dinu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Răzvan Oros - membru supleant. 

Pentru cursul cu codul CIF13.2014:  
- Leontin Mihai - președinte; 
- Claudia Grigore - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Octavian Dinu - membru supleant. 

Art. 2. Prevederile art. 4 al Autorizației nr. 164/3 iulie 2014 referitoare la componența comisiilor de examinare pentru cursurile  
de formare profesională organizate de către Asociația Brokerilor „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile A VII 2014 
și A X 2014, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CCI VII 2014 și CCI X 2014 și „Consultanți de investiții”  
cu codul C XI 2014 se modifică după cum urmează: 
Comisiile de examinare pentru cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile A VII 2014 și A X 2014,  



„Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CCI VII 2014 și CCI X 2014 și „Consultanți de investiții” cu codul C XI 2014 
vor avea următoarea componență: 
Pentru cursurile cu codurile A VII 2014 și CCI VII 2014: 

- Alin Adrian Bitere - președinte; 
- Claudia Grigore - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Cristina Ionescu - membru supleant; 
- Andrei Blidar - membru supleant. 

Pentru cursurile cu codurile A X 2014 și CCI X 2014: 
- Leontin Mihai - președinte; 
- Claudia Grigore - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Cristina Ionescu - membru supleant; 
- Otilia Strungăreanu - membru supleant. 

Pentru cursul cu codul C XI 2014: 
- Alin Adrian Bitere - președinte; 
- Andrei Blidar - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Cristina Ionescu - membru supleant; 
- Laura Lazăr - membru supleant. 

Art. 3. Prevederile art. 2 al Autorizației nr. A/120/27 mai 2014 referitoare la componența comisiilor de examinare pentru cursurile  
de formare profesională organizate de către C.P.F. Millenium „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codul ASIF07.2014, 
„Personal al Compartimentului de control intern” cu codul CCI07.2014 și „Consultanți de investiții” cu codul CI07.2014 se modifică 
după cum urmează: 
Comisiile de examinare pentru cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codul ASIF07.2014, „Personal al 
Compartimentului de control intern” cu codul CCI07.2014 și „Consultanți de investiții” cu codul CI07.2014 vor avea următoarea 
componență: 

- Leontin Mihai - președinte; 
- Elena Barzu - membru; 
- Cristina Pavel - membru; 
- Lucian Fulea - membru supleant; 
- Sever Meșca - membru supleant. 

Art. 4. 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. 987 / 07.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

cu nr. RG/66395/03.07.2014 și RG/72018/22.07.2014, 
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, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiț ii 
financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 

1. Morar Alin Trofin 523/30.01.2004 
2. Trif Alexandra Raluca 1307/16.12.2011 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare 
a următoarelor persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Morar Alin Trofin PFR02ASIF/010235 

2. Trif Alexandra Raluca PFR02ASIF/022486 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 988 / 07.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG/66140/03.07.2014, RG/66146/03.07.2014, RG/66151/03.07.2014, RG/66153/03.07.2014 și RG/67252/07.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 

nr. 26/16.06.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 

1. Campean Alexandru Calin 1423/26.06.2006 

2. Mihai Florian Remo 522/30.01.2004 
3. Mocanu Dumitru Dorin 18/13.02.2014 

4. Petrișor Ioan Radu 1075/19.08.2010 

5. Ștefanca Toader 208/03.12.2013 
 

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

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

1. Campean Alexandru Calin PFR02ADEL/260916 
2. Mihai Florian Remo PFR02ADEL/160922 

3. Mocanu Dumitru Dorin PFR02ADEL/081012 

4. Petrișor Ioan Radu PFR02ADEL/120918 
5. Ștefanca Toader PFR02ADEL/241003 

 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 989 / 07.08.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 72255/22.07.2014, 



în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 
nr. 26/16.06.2014, 

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 808/18.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului NĂSUI CLAUDIU IULIUS GAVRIL 
prin Decizia nr. 1171/19.12.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul 
social situat în București, bd. Mărășești nr. 25, et. 3, sector 4. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400537 reprezentând înregistrarea domnului NĂSUI CLAUDIU IULIUS GAVRIL 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
MUNTENIA GLOBAL 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 

 

DECIZIE NR. 990 / 07.08.2014 
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) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009, 
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de S.C. Neoconsult Valuation S.R.L. prin adresa nr. 49283/20.05.2014 completată prin 

adresa nr. 64012/27.06.2014 și nr. 7172/14.07.2014 privind înscrierea societății în Registrul public al A.S.F., în calitate de evaluator, 
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. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Experți 
independenți persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400024, S.C. Neoconsult Valuation S.R.L. cu sediul social în București, 
str. Splaiul Independenței nr. 202, sector 6, în calitate de evaluator. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Neoconsult Valuation S.R.L. 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. 991 / 08.08.2014 
În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28  

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

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 224 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare  
a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu art. 237 alin. (3) și (4) 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, 

având în vedere că din documentele transmise nu rezultă îndeplinirea condițiilor referitoare la experiența profesională 
prevăzută la art. 9 lit. c) 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, și art. 23 alin. (1) 
lit. c) și lit. d) punctul 6 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 solicitările SIF Banat-Crișana S.A. transmise prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 37167/17.04.2014, 
completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 44463/08.05.2014, nr. 73296/24.07.2014 și nr. 76567/01.08.2014, 

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. 925/31.07.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.08.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIA 
Art. 1. Se respinge solicitarea SIF Banat-Crișana S.A. de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație, ca urmare  
a alegerii domnului El Lakis Najib în calitate de administrator al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 din data de 15.04.2014 
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către SIF Banat-Crișana S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 


