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AUTORIZAȚIA NR. 230 / 16.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

cu nr. RG/81736/18.08.2014, completată prin adresele nr. RG/82067/18.08.2014 și nr. RG/88354/08.09.2014, 
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 INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. Craiova, str. Romul, bl. C1, sc. 1, ap. 5, jud. Dolj 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să transmită la A.S.F.  
copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării 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  
INTERDEALER CAPITAL 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. 231 / 16.09.2014 
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 RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 81931/18.08.2014, 
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 doamna RACOLȚA TENDEL ANA IRINA, având Atestatul profesional nr. 243/23.11.2005, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al 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 doamnei RACOLȚA TENDEL ANA IRINA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400585 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
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 către 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. 232 / 16.09.2014 
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. 126 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 11/2012, 
analizând cererea operatorului de piață SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/84709/27.08.2014, 

completată prin adresa nr. 87296/04.09.2014, 
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 doamna STANCA FILOFTEIA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al operatorului de piață SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., cu sediul social situat în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, et. 3, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Stanca Filofteia în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/320584 în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. SIBEX - Sibiu Stock Echange 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 operatorul de piață SIBEX - Sibiu Stock Echange 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. 233 / 18.09.2014 
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 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. 14 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. 36, art. 37 alin. (1) și art. 237 alin. (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, 

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea Zepter Asset Management SAI S.A. transmisă A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. 84463/26.08.2014, 
în temeiul 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 hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul Ceuca Dan Ion în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al Zepter Asset Management S.A.I. S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnul Ceuca Dan Ion în Registrul A.S.F., cu nr. PFR13RCCI/400586, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Zepter Asset Management S.A.I. 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 ei Zepter Asset Management S.A.I. 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. 234 / 18.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 

RG/83124/21.08.2014 și nr. RG/83125/21.08.2014, completate prin adresele nr. RG/83203/21.08.2014 și nr. RG/87448/04.09.2014, 
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 DORINVEST S.A., ca urmare a 
modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Cîrstian Marian-Emil și a doamnei Naumescu Mihaela-Natalia 
în calitate de conducători, în locul domnului Ruse Alin-Cosmin, respectiv al doamnei Valea Cornelia-Gabriela, în conformitate cu 
Hotărârea CA nr. 1 din data de 19.08.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu  
de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 154 / 16.09.2014 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art. 120 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 9 din OUG nr. 32/2012, ale art. 23 și 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, 

luând în considerare prevederile art. 237 alin. (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, precum și ale art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (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, 

analizând solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 80052/12.08.2014 și 
nr. 85335/28.08.2014, 

în temeiul 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 hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în componența Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în conformitate 
cu din Hotărârea nr. 1/11.08.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: 

1. Găvăneanu Răzvan 
2. Luțac Gheorghe 



3. Szabo Ștefan 
4. Carapiti Dumitru 
5. Mihalcea Petru 
6. Andănuț Crinel Valer 
7. Loc vacant. 

Art. 3. SIF Transilvania S.A. va completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru  
data de 20.10.2014, cu un punct care să prevadă alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere, în vederea completării 
numărului statutar de șapte membri. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1233 / 15.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență  

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

în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004  
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele 
reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul  
de piață Bursa de Valori București S.A., 

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39951/29.04.2014, completată prin 
adresele nr. RG/78506/07.08.2014 și nr. RG/82800/20.08.2014, 

în baza Deciziei nr. 925/31.07.2014, 
Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A.,  
care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate  
de Bursa de Valori București S.A., care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia A.S.F. nr. 1233/15.09.2014 

 
1. După articolul 16² din TITLUL I, se introduce un nou articol, articolul 16²(¹), cu următorul cuprins: 
„Art. 16²(¹) Consiliul Bursei poate decide delegarea către Directorul general al BVB a prerogativelor privind instituția Market Makerului aflate în 
sarcina acestuia și prevăzute în cadrul prezentului Capitol.” 
 

2. După Secțiunea 6 din Capitolul III¹ TITLUL I, se introduce o nouă secțiune, Secțiunea 6¹, cu următorul cuprins: 
„Secțiunea 6¹ 
Market Maker al emitentului 
Art. 1625(0) (1) Participantul care deține calitatea de Market Maker al emitentului este Participantul care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea 
unui instrument financiar, în baza contractului încheiat cu emitentul instrumentelor financiare respective. 
(2) BVB poate solicita unui emitent să ia în considerare opțiunea de susținere a lichidității instrumentelor financiare emise de acesta prin intermediul 
unui Participant, în conformitate cu cele menționate la alin. (1). 
(3) Un Participant care intenționează să obțină calitatea de Market Maker al emitentului trebuie să obțină acordul de principiu al BVB.  
Pentru obținerea acordului de principiu Participantul respectiv va transmite BVB următoarele documente: 

a) o notificare cu privire la semnarea contractului între acesta și emitentul respectiv, care să specifice că obiectul contractului este susținerea 
lichidității instrumentelor financiare indicate, prin introducerea și menținerea de ordine în piața principală a instrumentelor respective; 

b) o copie a contractului respectiv (cu excepția mențiunilor legate de comisioanele stabilite între părți). 
(4) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la alin. (3), BVB va informa Participantul respectiv în situația în care 
prevederile contractului nu sunt conforme cu prezentul Cod. 



(5)În situația în care BVB nu răspunde în termenul menționat la alin. (4), se consideră că a fost obținut acordul de principiu al BVB privind derularea 
de către Participantul respectiv a activității de Market Maker al emitentului. 
(6) Înregistrarea Participantului ca Market Maker al emitentului și începerea activității în această calitate sunt condiționate de îndeplinirea de către 
acesta a cerințelor specificate în prezentul Capitol cu privire la: 

a) dobândirea calității de Market Maker pe piața reglementată la vedere; 
b) semnarea contractului între Participantul respectiv și BVB cu privire la cadrul pentru derularea operațiunilor (conformarea cu nivelul de bază  

al parametrilor specifici de cotare, comisioane aplicabile etc.). 
(7) BVB va stabili un nivel de bază corespunzător parametrilor specifici derulării activității de Market Maker al emitentului și va percepe comisioane 
specifice acestei activități, în funcție de îndeplinirea obligațiilor de cotare privind parametrii respectivi, conform unei proceduri specifice. 
(8) Prevederile prezentului Capitol se vor aplica și pentru Participantul care va acționa în calitate de Market Maker al Emitentului cu următoarele excepții: 

a) prevederile referitoare la suspendarea înregistrării ca Market Maker al Emitentului, precum și cele referitoare la reluarea înregistrării în această 
calitate, incluse în Secțiunea 5, respectiv Secțiunea 6 din Titlul I; 

b) prevederile art. 1618 alin. (4) și (5) din Titlul I. 
(9) Orice modificare a contractului dintre Participantul care deține calitatea de Market Maker al emitentului și emitentul respectiv va fi notificată BVB 
de către Participant, în maxim o zi lucrătoare de la data survenirii modificărilor respective, însoțită și de o copie a contractului actualizat dintre părți 
(excluzând mențiunile referitoare la comisioanele dintre părți). În situația în care prevederile contractului actualizat nu sunt conforme cu prevederile 
prezentului Capitol, BVB poate decide încetarea activității Participantului în calitate de Market Maker al emitentului. 
(10) În situația încetării contractului menționat la alin. (3), BVB va retrage calitatea de Market Maker al emitentului pentru instrumentul respectiv.” 
 

3. Art. 31 din TITLUL III se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 31 Piețele, inclusiv piața de tip Regular care se bazează pe modelul de tranzacționare de tip «tranzacționare continuă», pot avea următoarele 

stări:[…]” 
 

4. După art. 31 din TITLUL III, se introduce un nou articol, articolul 31(¹), cu următorul cuprins: 
„Art. 31(¹) Prin excepție de la art. 31, piața de tip Regular care se bazează pe modelul de tip licitație va fi definită prin următoarele elemente 
caracteristice: 

a) se vor aplica două sesiuni succesive de licitație, definite astfel: 
1. prima sesiune de licitație: Pre-deschidere, Deschidere, Tranzacționare la închidere; 
2. a doua sesiune de licitație: Pre-închidere, Închidere, Tranzacționare la închidere, Închisă; 

b) succesiunea completă a stărilor este următoarea: Pre-deschidere, Deschidere, Tranzacționare la închidere, Pre-închidere, Închidere, 
Tranzacționare la închidere, Închisă; 

c) starea de Tranzacționare la închidere din prima sesiune se bazează pe prețul determinat prin algoritmul de fixing în starea Deschidere,  
fiind permisă încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul respectiv; 

d) în situația în care nu se determină un preț prin algoritmul de fixing în prima sesiune de licitație, piața va rămâne în starea Pre-deschidere,  
până la trecerea automată în starea Pre-închidere, conform programului stabilit.” 

 

5. Alin. (1) al articolului 36 din TITLUL III se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 36 (1) Stările entității simbol-piață, inclusiv în situația aplicării modelului de tip «tranzacționare continuă» pentru un simbol de tip acțiune  

în piața de tip Regular sunt următoarele: [...]” 
 

6. După art. 36 din TITLUL III, se introduce un nou articol, articolul 36(¹), cu următorul cuprins: 
„Art. 36(¹) Pentru un simbol de tip acțiune pentru care se aplică modelul de tranzacționare de tip licitație, se vor aplica, în mod corespunzător, 
prevederile art. 31(¹).” 
 

7. La art. 118¹ din TITLUL III, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins: 
„(1¹)  Prevederile prezentului articol se aplică doar pentru instrumentele financiare care se tranzacționează conform modelului de tranzacționare  
de tip tranzacționare continuă, în piața principală a acestora, piața de tip Regular.” 
 

8. Articolul 173 din TITLUL III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 173 (1) Pentru tranzacționarea în cadrul unei piețe de tip Regular (order-driven), se poate utiliza unul din următoarele modele de tranzacționare: 

a) tranzacționare continuă - model care constă în principal în executarea imediată a unui ordin și înregistrarea tranzacției respective, după ce ordinul  
a fost introdus în sistem, dacă au fost îndeplinite condițiile de execuție a ordinului respectiv, operațiune înregistrată în starea Deschisă a pieței; 

b) licitație (pe bază de fixing) - model care constă în sesiuni distincte pentru introducerea și administrarea ordinelor, fără înregistrarea 
tranzacțiilor, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de execuție, fiecare dintre acestea fiind urmată de o sesiune în care algoritmul de fixing  
este aplicat și tranzacțiile sunt înregistrate, dacă sunt îndeplinite condițiile de execuție. 

(2) Un simbol de tip acțiune se poate tranzacționa doar în cadrul unui singur model de tranzacționare, conform cele menționate la alin. (1). 
(3) Pe baza unei proceduri aprobate de Directorul General al BVB, BVB va evalua oportunitatea alocării unui simbol de tip acțiune pentru modelul 
de licitație, de a realoca un simbol de la modelul de tranzacționare continuă la modelul de licitație sau de a menține un simbol pentru 
tranzacționarea pe baza modelului licitație, conform criteriilor considerate. 
(4) Procedura menționată la alin. (3) va fi definită prin următoarele: 

a) va fi aplicată periodic sau operațional, la inițiativa Directorului General al BVB sau la solicitarea emitentului, aprobată de Directorul General al BVB; 
b) va lua în considerare unul sau mai multe din următoarele criterii: 

i. analizarea indicatorilor de lichiditate corespunzători simbolului de tip acțiune respectiv, nivelul prețului sau alte elemente specifice; 
ii. acțiuni cu volatilitate ridicată a prețului, emitenți care sunt incluși în lista de monitorizare; 

c) va fi făcută public, conform criteriilor de selecție aplicate pentru alocarea sau realocarea unui simbol de tip acțiune pentru modelul de licitație, 
precum și realocarea unui simbol de tip acțiune de la modelul de licitație la modelul de tranzacționare continuă; 

d) va include o perioadă minimă în care un simbol de tip acțiune va fi tranzacționabil în cadrul unui model de tranzacționare, precum și excepțiile 
referitoare la aplicarea perioadei respective. 

(5) Alocarea sau realocarea unor acțiuni pentru modelul de licitație va fi stabilită în baza deciziei Directorului General al BVB, luând în considerare 
și analizarea unor indicatori suplimentari cu privire la instrumentele financiare respective sau la emitentul respectiv, indicatori care pot viza,  
fără a se limita la, următoarele: 

a) conformarea emitentului, într-o manieră calitativă, cu cerințele de transparență, care pot include: activitatea emitentului cu privire la relația cu investitorii, 
furnizarea informațiilor prin intermediul website-ului propriu, secțiune dedicată relației cu investitorii, standarde de guvernanță corporativă etc.; 



b) angajamentul unui Participant de a acționa ca Market Maker pentru un simbol de tip acțiune este considerat drept un factor care poate 
contribui la creșterea lichidității acestuia, în conformitate cu prevederile specifice din Titlul I. 

(6) În stabilirea de către BVB a tranzacționării unor instrumente financiare pe baza modelului licitație, dacă unul dintre indicatorii menționați la alin. (5) 
sunt îndepliniți pentru instrumentele financiare respective, atunci instrumentele financiare respective nu vor fi calificate pentru modelul de tip licitație 
și fie vor rămâne pentru tranzacționarea pe baza modelului de tranzacționare continuă, fie vor fi realocate pentru modelul de tranzacționare 
continuă, în situația în care instrumentele financiare respective au fost inițial alocate pentru modelul de licitație. 
(7) BVB va disemina public informații cu privire la alocarea unui simbol de tip acțiune pentru un model de tranzacționare, precum și orice modificare 
survenită, în minimum 3 zile lucrătoare înainte ca modificările respective să devină efective. 
(8) BVB va informa emitentul ale cărui instrumente financiare se alocă pentru un model de tranzacționare sau se realocă pentru un alt model de 
tranzacționare. 
(9) Parametrii și caracteristicile generale ale unei piețe de tip Regular sunt descrise în Anexa nr. 7. 
(10) În cuprinsul prezentului Cod, orice referire la piața Regular pentru acțiuni vizează piețele de tip Regular disponibile. 
(11) Prevederile cu privire la aplicarea modelelor de tranzacționare disponibile pentru piața Regular se vor aplica ulterior eliminării pieței Odd-Lot.” 
 

9. Anexa nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ANEXA NR. 7 

PARAMETRII  ȘI  CARACTERISTICILE  PIEȚELOR  UTILIZATE  PENTRU  TRANZACȚIONAREA  ACȚIUNILOR 
 

Parametru/piață REGULAR ODD-LOT* DEAL BUY-IN SELL-OUT 

Volum minim admis 
al unui ordin 

un bloc de tranzacționare 1 acțiune un bloc de tranzacționare o acțiune o acțiune 

Bloc de 
tranzacționare 

1 acțiune 1 acțiune 1 acțiune o acțiune o acțiune 

Variația maximă 
admisă a prețului 

+/- 15% față de prețul de 
referință al ședinței curente 

+/- 25% față de 
prețul de referință al 
ședinței curente 

+/- 15% față de prețul de 
referință al ședinței curente 

- - 

Valoare minimă 
admisă a unui ordin 
de bursă 

- - conform Tabelului 2 din 
Anexa II a Regulamentului 
CE nr. 1287/2006 pe baza 
datelor publicate de ESMA 
sau C.N.V.M., după caz, în 
conformitate cu prevederile 
art. 33 și 34 din Regulamentul 
CE nr. 1287/2006 

- - 

Preț de referință Preț de închidere din piața 
Regular (conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere 
din piața Regular 
(conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere din piața 
Regular (conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere 
din piața Regular 
(conform Titlului 
preliminar) 

Preț de închidere 
din piața Regular 
(conform Titlului 
preliminar) 

Tipuri de ordine Ordine limită, ordine la piață 
(MKT), ordine fără preț, ordine 
Hidden, ordine având alte 
tipuri sau caracteristici 
speciale de execuție, descrise 
în Manualul de utilizare a 
sistemului BVB 

Ordine limită, care 
se comportă ca 
ordine FOK (Fill or 
Kill) pentru 
cumpărare, 
respectiv ca ordine 
AON (All-or-None) 
pentru vânzare 

Ordine Deal Ordine limită pentru 
cumpărare, ordine 
limită și fără preț 
pentru vânzare  
(dacă se utilizează 
mecanismul de 
tranzacționare 
„order-driven”) 

Ordine limită pentru 
vânzare, ordine 
limită și fără preț 
pentru cumpărare  
(dacă se utilizează 
mecanismul de 
tranzacționare 
„order-driven”) 

Stări piață - pentru modelul de 
tranzacționare de tip 
tranzacționare continuă: 
Pre-deschidere, Deschidere, 
Deschisă, Pre-închisă, 
Închidere, Tranzacționare la 
închidere și Închisă 
 

- pentru modelul de 
tranzacționare de tip licitație: 
Pre-deschidere, Deschidere, 
Tranzacționare la închidere, 
Pre- închidere, Închidere, 
Tranzacționare la închidere, 
Închisă 
 

Un model de tranzacționare se 
aplică în funcție de tipul pieței 
Regular. 

Deschisă și Închisă Deschisă și Închisă Pre-deschidere, 
Deschidere și 
Închisă  
 
În cadrul unei 
ședințe de 
tranzacționare pot 
exista mai multe 
sesiuni succesive 
de tranzacționare 
pentru aceeași 
entitate simbol-
piață sau pentru 
entități diferite 

Pre-deschidere, 
Deschidere și 
Închisă 
 
În cadrul unei 
ședințe de 
tranzacționare pot 
exista mai multe 
sesiuni succesive 
de tranzacționare 
pentru aceeași 
entitate simbol-
piață sau pentru 
entități diferite 

Prioritate de afișare 
și execuție ordine 

Preț, timp Preț, timp - Preț, timp Preț, timp 

 

*Piața ODD-LOT se utilizează în situația în care blocul de tranzacționare din piața REGULAR este diferit de 1.” 

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



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1237 / 16.09.2014 
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 notificarea transmisă din partea autorității competente din Marea Britanie - FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY (FCA), 
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 pe teritoriul României de firma de 
investiții AON BENFIELD SECURITIES LIMITED din Marea Britanie, în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM 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 

Financial Conduct 
Authority UK 

AON Benfield 
Securities Limited 

55 Bishopgate, London, 
EC2N3AS, United Kingdom 

PJM01FISMGBR0015 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și 
alin. (1¹) lit. c), e), f) 

 

Art. 2. Prezenta decizie 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. 1246 / 16.09.2014 
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. 9005/31.10.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 42263/3/2010, prin care s-a dispus intrarea 

în procedura falimentului împotriva S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. București (CUI:2351474)  
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. 
București (CUI:2351474) începând cu data de 19.09.2014. 
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. 1247 / 16.09.2014 
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. 9005/31.10.2013, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 42263/3/2010, prin care s-a dispus intrarea 

în procedura falimentului împotriva S.C. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. București (CUI:2351474)  
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 1246/16.09.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SOCIETATEA 
DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. București, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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. SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. București 
(CUI:2351474) începând cu data de 19.09.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1248 / 16.09.2014 
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. 1248/16.09.2014 
 

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

1. 
Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (Luxembourg) 

Credit Agricole Financial Office 
International S.A. 

PJM01FISMLUX0915 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Robus Capital Management Limited PJM01FISMGBR1437 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Platina Energy Partners LLP PJM01FISMGBR1428 

4. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Gladwyne Investments LLP PJM01FISMGBR1439 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Capeview Capital LLP PJM01FISMGBR1368 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Solaise Capital Management Limited PJM01FISMGBR1440 

7. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Oakley Capital Management Limited PJM01FISMGBR1571 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1249 / 16.09.2014 
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. 44 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 86371/01.09.2014, 
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 recunoaște experiența profesională a domnului Dobrin Victor Ionuț și se echivalează cu cea corespunzătoare  
pentru agent pentru servicii de investiții financiare. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1250 / 16.09.2014 
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. 44 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 86371/01.09.2014, 
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 recunoaște experiența profesională a domnului Dobrin Victor Ionuț și se echivalează cu cea corespunzătoare  
pentru reprezentant al Compartimentului de control intern. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1251 / 16.09.2014 
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. 44 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 86371/01.09.2014, 
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 recunoaște experiența profesională a domnului Dobrin Victor Ionuț și se echivalează cu cea corespunzătoare  
pentru consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1252 / 16.09.2014 
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. 1252/16.09.2014 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

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

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

1. Financial Conduct Authority UK 
Robert Bruce 
Associates Limited 

73 St. Leonards Road, NN48DN, 
UK 

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

PJM01FISMGBR1836 

2. Financial Conduct Authority UK Financial Page LTD 
Kingsland House, 9 Holbache 
Road, Oswestry, SY111RP, UK 

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

PJM01FISMGBR1837 

3. Financial Conduct Authority UK 
Mirabella Advisers 
LLP 

130 Jermyn Street, London 
SW1Y4UR, UK 

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

PJM01FISMGBR1838 

4. Financial Conduct Authority UK X Open Hub Limited 
29 Marylebone Road, 7th Floor, 
UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) PJM01FISMGBR1839 

5. Financial Conduct Authority UK 
Beacon Wealth 
Management Limited 

The Old Chapel, Thrapston 
Road, PE280HW, UK 

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

PJM01FISMGBR1840 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1281 / 18.09.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- emitentul nu a încheiat, în temeiul prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

contract de prestări servicii cu Depozitarul Central, pentru ținerea evidenței acționarilor, 
- emitentul nu a răspuns solicitărilor repetate ale C.N.V.M./A.S.F. de transmitere a documentelor și/sau informațiilor referitoare la 

operațiunea de majorare a capitalului social hotărâte în cadrul AGEA S.C. AGROPREST GORNENI S.A. Giurgiu  
din data de 25.06.2007, solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/6208/03.04.2014, 

domnul PĂUNESCU CONSTANTIN, în calitate de administrator unic al S.C. AGROPREST GORNENI S.A. Giurgiu  
este responsabil pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social, hotărâte în AGEA  
din data de 25.06.2007 și pentru neîncheierea contractului de prestări servicii cu Depozitarul Central, 

având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Domnului PĂUNESCU CONSTANTIN, în calitate de administrator unic al S.C. AGROPREST GORNENI S.A. Giurgiu,  
i se impun următoarele obligații: 

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

2) de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentele și/sau informațiile referitoare la operațiunile de majorare  
a capitalului social hotărâte în cadrul AGEA S.C. AGROPREST GORNENI S.A. Giurgiu din data de 25.06.2007,  
solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/6208/03.04.2014. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului PĂUNESCU CONSTANTIN și S.C. AGROPREST GORNENI S.A. Giurgiu,  
cu sediul în sat Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
obligațiilor dispuse prin prezenta decizie. 



Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor dispuse la art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F, în exercitarea prerogativelor 
care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii  
și pe website-ul B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1282 / 18.09.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. STOMOBI S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 14.05.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 3006/07.06.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 197612/22.05.2013, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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. STOMOBI S.A. București (CUI:452707) începând 
cu data de 22.09.2014. 
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. 1283 / 18.09.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011, 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. STOMOBI S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 14.05.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 3006/07.06.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 197612/22.05.2013, 

având în vedere Decizia nr. 1282/18.09.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. STOMOBI S.A. 
București, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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. STOMOBI S.A. București (CUI:452707) începând cu data de 22.09.2014. 
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. 1284 / 18.09.2014 
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. 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. 224/15.04.2014, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 2538/122/2010 prin care s-a dispus intrarea  



în procedura falimentului împotriva S.C. AGROMEC S.A. Giurgiu (CUI:1289838) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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. AGROMEC S.A. Giurgiu (CUI:1289838) începând cu 
data de 23.09.2014. 
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. 1285 / 18.09.2014 
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. 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. 224/15.04.2014, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 2538/122/2010 prin care s-a dispus intrarea  

în procedura falimentului împotriva S.C. AGROMEC S.A. Giurgiu (CUI:1289838) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 1284/18.09.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC S.A. 
Giurgiu (CUI:1289838), 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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. AGROMEC S.A. Giurgiu (CUI:1289838) începând cu data de 23.09.2014. 
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. 1286 / 18.09.2014 
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; 

- 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., precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.09.2014, 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. 1287 / 18.09.2014 
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; 

- 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 ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.09.2014, 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. 1288 / 18.09.2014 
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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 7 alin. (1¹) și 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 INTERCAPITAL INVEST S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/84110/25.08.2014 și 

RG/88908/09.09.2014, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A. Râmnicu Vâlcea 

din data de 24.06.2014 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3976/17.07.2014, 
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și analizei direcției de specialitate, 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, înregistrați la data de înregistrare, în cadru l 
dreptului de preferință, a acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social al S.C. UZINELE SODICE GOVORA - CIECH 
CHEMICAL GROUP S.A. Râmnicu Vâlcea, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 24.06.2014, hotărâre publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 3976/17.07.2014, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 120.000.000 de acțiuni; 
- valoarea ofertei: 30.000.000 de lei; 
- prețul de subscriere: 0,25 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 

Etapa I: 23.09.2014-24.10.2014; 
Etapa II: 30.10.2014-05.11.2014; 

- intermediarul ofertei: SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. București; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. București. 

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 C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
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. 1289 / 18.09.2014 
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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (1¹) și 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. Arad înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/63596/26.06.2014,  
nr. RG/66570/04.07.2014, nr. RG/80519/13.08.2014 și nr. RG/87873/05.09.2014, 

având în vedere Hotărârile AGEA S.C. Turism Covasna S.A. din data de 20.01.2014 și AGEA din data de 29.04.2014  
de majorare a capitalului social, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 908/13.02.2014 și Monitorul Oficial al României  
nr. 2829/20.05.2014, 

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și analizei direcției de specialitate, 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, în cadrul dreptului de preferință, a acțiunilor 
emise în vederea majorării capitalului social al S.C. Turism Covasna S.A., conform Hotărârilor AGEA adoptate în data de 20.01.2014 
și în data de 29.04.2014, hotărâri publicate în Monitorul Oficial al României nr. 908/13.02.2014 și nr. 2829/20.05.2014,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 262.646.355 de acțiuni; 
- valoarea ofertei: 26.264.635,50 lei; 
- prețul de subscriere: 0,1 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 25.09.2014-24.10.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A. Arad; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF IFB FINWEST S.A. Arad. 

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 C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


