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AUTORIZAȚIA NR. 201 / 19.08.2014 
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) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/70854/17.07.2014, completată prin adresa nr. RG/77182/04.08.2014, 
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, 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 CARPATICA INVEST S.A. 
ca urmare a desființării sediilor secundare de tip agenție din: 

- Baia Mare, str. Piața Revoluției nr. 6, ap. 2, jud. Maramureș (autorizat prin Decizia nr. 1085/04.04.2003); 
- Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bl. B Est, parter, jud. Prahova (autorizat prin Decizia nr. 128/03.02.2011); 
- Târgoviște, str. Gen. Ieremia Grigorescu, bl. D5, parter, jud. Dâmbovița (autorizat prin Decizia nr. 1085/04.04.2003). 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F.  
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a desființării 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. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 202 / 19.08.2014 
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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/75543/31.07.2014, completată prin adresa nr. RG/77818/06.08.2014, 
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, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  
a decis emiterea următorului act individual: 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. Nistor Matilda 2518/07.02.2006 
 

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

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

1. Nistor Matilda PFR02ADEL/121042 
 

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. 203 / 19.08.2014 
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 societății de servicii de investiții financiare EASTERN SECURITIES S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 55051/02.06.2014, completată prin adresele nr. 58772/13.06.2014, nr. 62648/25.06.2014 și nr. 74268/29.07.2014, 
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, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna PANĂ IULIANA având Atestatul profesional nr. 68/05.08.2014, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare EASTERN SECURITIES S.A. cu sediul social situat 
în București, Calea Victoriei nr. 128A, et. 7, ap. 43, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei PANĂ IULIANA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400580 în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare EASTERN 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 către societatea de servicii de investiții financiare  
EASTERN 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. 204 / 19.08.2014 
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 Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
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 INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG 79394/11.08.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna Lăcătuș Andreea Laura, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele 
societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Municipiul București,  
bd. Aviatorilor, nr. 33, etaj 1, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Lăcătuș Andreea Laura în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402701 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST 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  
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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 205 / 20.08.2014 
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/69823/15.07.2014 și nr. RG/73929/28.07.2014, completate prin adresa nr. RG/77818/06.08.2014, 
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, 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. Galați, str. Brăilei nr. 192, bl. A8, parter, jud. Galați 

2. Arad, bd. Revoluției nr. 62, corp A, ap. 5, parter, jud. Arad 
 

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. 206 / 20.08.2014 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/73929/28.07.2014, 

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, 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 următorului sediu secundar (agenție): 

- Arad, bd. Revoluției nr. 62, corp A, ap. 7, parter, jud. Arad. 
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 modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat 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 sediului secundar  
pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
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. 1035 / 19.08.2014 
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. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor SSIF SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/59107/13.06.2014,  
nr. RG/61038/19.06.2014, nr. 73451/24.07.2014 și nr. 78552/07.08.2014, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F.  
nr. 925/31.07.2014, cu modificările și completările ulterioare, 

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 aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. BIOFARM S.A. București inițiată de  
S.C. BIOFARM S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 109.486.149 de acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,305 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 26.08.2014-15.09.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. /A.S.F. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor  
din documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. BIOFARM S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) 
fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 7/2006 R, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului  
de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1036 / 19.08.2014 
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, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei de delegare 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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 22.08.2014, 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. 1037 / 19.08.2014 
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 data 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 data 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, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei de delegare 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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 22.08.2014, 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 
 

DECIZIA NR. 1038 / 19.08.2014 
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 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 Hotărârea 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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea 
presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în  
obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

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

Anexă la Decizia nr. A/1038/19.08.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire F.I.S.M. Adresa sediului social 

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

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

1. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Montfort International 
Limited 

Shere Road, Albury, Nr. 
Guildford GU59BL, UK 

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

PJM01FISMGBR1827 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Alger Management 
LTD 

50 Broadway, London, SW1H 
0RG, UK 

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

PJM01FISMGBR1828 

3. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Solium Capital UK 
Limited 

Corinthian House, 4th Floor, 17 
Lansdowne Road, Croydon 
CR02BX, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1829 

4. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Talbot Capital LTD 
8-9 Talbot Court, London EC3V 
0BP, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMGBR1830 

5. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

New College Capital 
LTD 

39-40 St. James Place, London, 
SW1A 1NS, UK 

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

PJM01FISMGBR1831 

6. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Capital Investment 
Advisors LTD 

51 Berkeley Square, London, 
W1J5BB, UK 

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

PJM01FISMGBR1832 

7. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Tishman Speyer 
Properties UK Limited 

61 Aldwych, WC2B4AE, UK 
art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMGBR1833 

8. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

OBR Investments 
Limited 

16, Anaxagorou Street, 1st Floor, 
Agia Zoni, 3031 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1834 

9. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Amagis Capital 
Partners LLP 

18 King William Street, London 
EC4N 7BP, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMGBR1835 

 

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1039 / 19.08.2014 
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 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 Hotărârea 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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții din alte state 
membre pe teritoriul României în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

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

Anexă la Decizia nr. A/1039/19.08.2014 
 

Nr. 
crt. 

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

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

și completările ulterioare 

1. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

JIFFIX Markets LTD 
155-157, Ayias Phylaxeos Street & 
Spyrou Kyprianou Avenue, Elsi 
Court, 2nd Floor, Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1420 
art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (11) lit. a), b), d), e) 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Loomis Sayles 
Investments Limited 

The Economist Plaza, 25 St. Jame’s 
Street, London SW1A1HA, UK 

PJM01FISMGBR1502 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

3. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Brookfield Private 
Adviosors LLP 

99 Bishopsgate London, EC2M 
3XD, UK 

PJM01FISMGBR0966 
art. 5 alin. (1) lit. a), h)  
și alin. (1¹) lit. c) 

4. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Mayzus Investment 
Company LTD 

22, Georgiou Griva Digheni Street, 
Serghides Court, 1-4 Floors, 3106 
Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP0816 
art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

5. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

SRP Risk & Finance 
LLP 

1 Bennet Court, 1 Bellevue Road, 
Wandsworth Common, SW177EG, UK 

PJM01FISMGBR0807 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)  
și alin. (1¹) lit. c) 

6. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Cesco Investments 
LTD 

50 Kingwell Road, Barnet, 
Hertfordshire EN4 0HY, UK 

PJM01FISMGBR1424 art. 5 alin. (1) lit. g) 

7. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Etoro (Europe) 
Limited 

7, Omirou Street, 2nd Floor, 3095 
Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP0961 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1040 / 19.08.2014 
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 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 Hotărârea 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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe,  
în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

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



Anexă la Decizia nr. A/1040/19.08.2014 
 

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

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) FX Alliance Limited PJM01FISMGBR1438 

2. Financial Supervision Commission (Republic of Bulgaria) Global Markets Ood PJM01FISMBGR1192 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Westminster Financial Planning Limited PJM01FISMGBR0304 

4. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Lehman Brothers Europe Limited PJM01FISMGBR0018 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Odey Asset Management LLP PJM01FISMGBR0796 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Fulcrum Asset Management LLP PJM01FISMGBR0478 

7. Central Bank of Ireland Abbey Capital Limited PJM01FISMIRL1193 

8. Financial Conduct Authority (United Kingdom) EFG Asset Management (UK) Limited PJM01FISMGBR1313 

9. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Parus Finance (UK) Limited PJM01FISMGBR1647 

10. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Decura IM LLP PJM01FISMGBR1712 

11. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Ivaldi Capital LLP PJM01FISMGBR1040 

12. Financial Conduct Authority (United Kingdom) 36 South Capital Advisors LLP PJM01FISMGBR0539 

13. Financial Conduct Authority (United Kingdom) 3I Investments PLC PJM01FISMGBR0100 

14. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Leadenhall Capital Partners LLP PJM01FISMGBR0786 

15. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Prytania Investment Advisors LLP PJM01FISMGBR1153 

16. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Mackay Shields UK LLP PJM01FISMGBR1688 

17. Financial Conduct Authority (United Kingdom) 
Nomura Alternative Investment 
Management (Europe) LTD 

PJM01FISMGBR1274 

18. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Jobson James Financial Services LTD PJM01FISMGBR0186 

19. Financial Conduct Authority (United Kingdom) GE Asset Management Limited PJM01FISMGBR0662 

20. Financial Conduct Authority (United Kingdom) HSBC Global Asset Management (UK) Limited PJM01FISMGBR0147 

21. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Wallwood Consultants Limited PJM01FISMGBR0822 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1041 / 19.08.2014 
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 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 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 DORINVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG/71944/21.07.2014 și nr. RG/72447/22.07.2014, 
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, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat 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 Autorizație 

1. Radu Gheorghiță Iulian 156/30.06.2014 poz. 1 

2. Tolbeș Georgian Iulian 156/30.06.2014 poz. 2 

3. Gavrilă Costel Robert 156/30.06.2014 poz. 3 

4. Ionel Alexandru 156/30.06.2014 poz. 4 

5. Mușat Dan Cătălin 156/30.06.2014 poz. 5 

6. Stan Ioana Roxana 156/30.06.2014 poz. 6 

7. Iacob Florian Nicolae 156/30.06.2014 poz. 7 
 

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

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

1. Radu Gheorghiță Iulian PFR02ADEL/401029 

2. Tolbeș Georgian Iulian PFR02ADEL/291030 

3. Gavrilă Costel Robert PFR02ADEL/401031 

4. Ionel Alexandru PFR02ADEL/291032 

5. Mușat Dan Cătălin PFR02ADEL/521033 



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

6. Stan Ioana Roxana PFR02ADEL/291034 

7. Iacob Florian Nicolae PFR02ADEL/401035 
 

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. 1042 / 19.08.2014 
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 DORINVEST S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/73361/24.07.2014 

și nr. RG/74373/29.07.2014, 
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, 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 Decizie 

1. Georgescu Mihaela 855/02.07.2010 poz. 1 

2. Suciu Monica-Liliana 1697/30.03.2004 

3. Dobre Dorin 188/15.01.2004 
 

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. Georgescu Mihaela PFR02ASIF/402350 

2. Suciu Monica-Liliana PFR02ASIF/400255 

3. Dobre Dorin PFR02ASIF/400256 
 

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. 1043 / 19.08.2014 
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 BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG/69823/15.07.2014 și nr. RG/75543/31.07.2014, completate prin adresa nr. RG/77818/06.08.2014, 
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, 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 BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Lungu Gianina 2984/03.11.2005 poz. 1 

2. Nistor Matilda 1184/04.03.2004 
 

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. Lungu Gianina PFR02ASIF/172234 

2. Nistor Matilda PFR02ASIF/120582 
 

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. 1044 / 19.08.2014 
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. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 6159/18.06.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 2836/3/2010, publicată în  

BPI nr. 13983/28.07.2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a S.C. SUINPROD S.A. Cernica  
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

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, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SUINPROD S.A. Cernica (CUI:2175980) începând cu 
data de 22.08.2014. 
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. 1045 / 19.08.2014 
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. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 6159/18.06.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 2836/3/2010, publicată în  

BPI nr. 13983/28.07.2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a S.C. SUINPROD S.A. Cernica  
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 1044/19.08.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SUINPROD S.A. 
Cernica, 

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, 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. SUINPROD S.A. Cernica (CUI:2175980) începând cu data de 22.08.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1046 / 19.08. 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 77188/04.08.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, 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 doamnei Belmega Mihaela prin Autorizația A.S.F. 
nr. 122/28.05.2014, în numele SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/402679 care atestă înscrierea în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a doamnei Belmega Mihaela. 
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. 1055 / 21.08.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) 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. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 1536/23.05.2014, pronunțată de Tribunalul specializat Cluj în dosarul nr. 636/1285/2014, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. REFRABAZ S.A. Dej (CUI:202050) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți comerciale, 

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, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. REFRABAZ S.A. Dej (CUI:202050) începând cu 
data de 29.08.2014. 
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. 1056 / 21.08.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) 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. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 1536/23.05.2014, pronunțată de Tribunalul specializat Cluj în dosarul nr. 636/1285/2014, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. REFRABAZ S.A. Dej (CUI:202050) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 1055/21.08.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. REFRABAZ S.A. Dej, 
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, 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. REFRABAZ S.A. Dej (CUI:202050) începând cu data de 29.08.2014. 
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. 1057 / 21.08.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/2014, nr. 26/2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- Decizia nr. A/279/11.04.2014 prin care s-a instituit în sarcina membrilor grupului format din RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA, 

FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, FDI RAIFFEISEN BENEFIT, FDI RAIFFEISEN CONFORT, administrate de  
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., și RAIFFEISEN CAPITAL& INVESTMENT S.A., prezumat că acționează  
în mod concertat în legătură cu emitentul SIF MOLDOVA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de  
3 luni de la data emiterii actului individual; 

- Decizia nr. A/280/11.04.2014 prin care s-a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a adopta măsurile 
necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise  
de SIF MOLDOVA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA, 
FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, FDI RAIFFEISEN BENEFIT, FDI RAIFFEISEN CONFORT, administrate de  
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., și RAIFFEISEN CAPITAL& INVESTMENT S.A.; 

- ulterior datei de referință aferente AGOA SIF MOLDOVA S.A. convocată pentru data de 14/15.04.2014, respectiv ulterior  
datei de 31.03.2014, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/279/11.04.2014, astfel încât grupul de acționari 
identificat prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., 

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

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

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA, FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, 
FDI RAIFFEISEN BENEFIT, FDI RAIFFEISEN CONFORT, administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.,  
și RAIFFEISEN CAPITAL& INVESTMENT S.A. nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004  
și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012. 
Art. 2. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării 
exercitării drepturilor de vot dispuse prin Decizia A.S.F. nr. A/279/11.04.2014 în ceea ce privește grupul format din  
RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA, FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, FDI RAIFFEISEN BENEFIT,  
FDI RAIFFEISEN CONFORT, administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., și RAIFFEISEN CAPITAL& 
INVESTMENT S.A. prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF MOLDOVA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către RAIFFEISEN CENTROBANK AG AUSTRIA,  
FDI RAIFFEISEN ROMÂNIA ACȚIUNI, FDI RAIFFEISEN BENEFIT, FDI RAIFFEISEN CONFORT, administrate de  
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., RAIFFEISEN CAPITAL& INVESTMENT S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și  
SIF MOLDOVA S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 


