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Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 235 / 23.09.2014 
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 baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în temeiul art. 13 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 transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 82652/20.08.2014, 

completată prin adresa nr. RG 87784/05.09.2014, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația A.S.F. nr. A/157/24 octombrie 2013, 
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 aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii 
de investiții financiare” - coduri ASIF30.2014, ASIF31.2014 și ASIF32.2014, care vor avea loc la Sibiu în următoarele perioade: 

ASIF30.2014: 13-17 octombrie 2014; 
ASIF31.2014: 10-14 noiembrie 2014; 
ASIF32.2014: 08-12 decembrie 2014. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
ASIF30.2014: 18 octombrie 2014; 
ASIF31.2014: 15 noiembrie 2014; 
ASIF32.2014: 13 decembrie 2014. 

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Personal al Compartimentului 
de control intern” - coduri CTRL30.2014, CTRL31.2014 și CTRL32.2014, care vor avea loc la Sibiu în următoarele perioade: 

CTRL30.2014: 13-17 octombrie 2014; 
CTRL31.2014: 10-14 noiembrie 2014; 
CTRL32.2014: 08-12 decembrie 2014. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CTRL30.2014: 18 octombrie 2014; 
CTRL31.2014: 15 noiembrie 2014; 
CTRL32.2014: 13 decembrie 2014. 

Art. 3. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Consultanți de 
investiții financiare” - coduri CIF16.2014, CIF17.2014 și CIF18.2014, care vor avea loc la Sibiu în următoarele perioade: 

CIF16.2014: 20-24 octombrie 2014; 
CIF17.2014: 17-21 noiembrie 2014; 
CIF18.2014: 15-19 decembrie 2014. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CIF16.2014: 25 octombrie 2014; 
CIF17.2014: 22 noiembrie 2014; 
CIF18.2014: 19 decembrie 2014. 

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență: 
A) Pentru cursurile cu codurile ASIF30.2014, CTRL30.2014 și CIF16.2014: 

- Victor Rădulescu - președinte; 
- Mihaela Constantinescu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Darie Moldovan - membru supleant; 



- Mihai Lilea - membru supleant. 
B) Pentru cursurile cu codurile ASIF31.2014, CTRL31.2014, ASIF32.2014 și CTRL32.2014: 

- Octavian Dinu - președinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Darie Moldovan - membru supleant; 
- Mihaela Constantinescu - membru supleant. 

C) Pentru cursurile cu codurile CIF17.2014 și CIF18.2014: 
- Mihai Lilea - președinte; 
- Mihaela Constantinescu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Darie Moldovan - membru supleant; 
- Octavian Dinu - membru supleant. 

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 236 / 23.09.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
ținând cont de prevederile art. 14 și art. 22 alin. (5) 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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37 și art. 39 alin. (2) și (3) din Regulamentul nr. 9/2014  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F.,  
cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 73214/24.07.2014, completată prin adresele  
nr. 2434/18.08.2014 și nr. 88095/08.09.2014, 

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 LAVI Florentina având Atestatul Profesional nr. 77/04.09.2014, în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern al SAI CERTINVEST S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei LAVI Florentina în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400588 în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Domnul Radu Buzea Viorel în calitate de Director al SAI CERTINVEST S.A. va răspunde solidar cu reprezentantul 
compartimentului de control intern, autorizat prin prezenta autorizație, pe o perioada de 3 luni cu privire la activitatea de control 
intern din cadrul societății. 
Art. 4. SAI CERTINVEST 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST 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. 237 / 23.09.2014 
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, cu modificările și 
completările ulterioare, 



analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/86142/01.09.2014, completată prin 
adresa nr. 89432/10.09.2014, 

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 IAHN OLIVIA-CRISTIANA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Iahn Olivia-Cristiana în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400587 în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Banca Comercială Română S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 
și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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. 238 / 23.09.2014 
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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

ulterioare, 
analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/784801/27.08.2014,  

nr. 84805/27.08.2014 și nr. RG/84810/27.08.2014, completate prin adresa nr. RG/89923/12.09.2014, 
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 agenți delegați, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat  
în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat Profesional 

1. Sârbu Anca-Georgiana 84/09.09.2014 

2. Dale Raluca-Nicoleta 85/09.09.2014 
3. Mavrig Carmen-Cristina 86/09.09.2014 

4. Constantinescu Simona-Andreea 88/09.09.2014 

5. Jancso Eva 89/09.09.2014 
6. Gorgonea Cătălin 87/09.09.2014 

7. Radu Nicoleta-Corina 81/09.09.2014 

8. Stoica Matei-Șerban 83/09.09.2014 

9. Panaite Alexandru-Gabriel 82/09.09.2014 
10. Covaci Carla-Mirela 95/09.09.2014 

11. Rusei Gherghina 90/09.09.2014 

12. Odagiu Florina 92/09.09.2014 
13. Baldin Ioana-Cristina 94/09.09.2014 

14. Ilieș Ionuț-Iulian 91/09.09.2014 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F., în calitate de agenți delegați, a persoanelor menționate la art. 1, după cum urmează: 
 

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

1. Sârbu Anca-Georgiana PFR02ADEL/131048 

2. Dale Raluca-Nicoleta PFR02ADEL/401049 
3. Mavrig Carmen-Cristina PFR02ADEL/231050 

4. Constantinescu Simona-Andreea PFR02ADEL/401051 

5. Jancso Eva PFR02ADEL/141052 
6. Gorgonea Cătălin PFR02ADEL/401053 



Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
7. Radu Nicoleta-Corina PFR02ADEL/401054 

8. Stoica Matei-Șerban PFR02ADEL/351055 

9. Panaite Alexandru-Gabriel PFR02ADEL/271056 
10. Covaci Carla-Mirela PFR02ADEL/231057 

11. Rusei Gherghina PFR02ADEL/041058 

12. Odagiu Florina PFR02ADEL/281059 

13. Baldin Ioana-Cristina PFR02ADEL/401060 
14. Ilieș Ionuț-Iulian PFR02ADEL/041061 

 

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanelor 
menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 239 / 25.09.2014 
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. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/83245/21.08.2014, 
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 domnul MANOLESCU SEVER VICTOR având Atestatul profesional nr. 2886/17.04.2006, în calitatea de 
agent pentru servicii de investiții financiare în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, București. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MANOLESCU SEVER VICTOR în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/292708, în calitate de 
agent pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA 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 PIRAEUS BANK ROMANIA 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. 240 / 25.09.2014 
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, cu modificările și 
completările ulterioare, 

analizând cererea SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/81866/18.08.2014, 
completată prin adresa nr. 87322/04.09.2014, 

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 FLORENTINA CONSTANTIN, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
în numele SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Felix nr. 28, et.4, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei FLORENTINA CONSTANTIN în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400589, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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. 164 / 25.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională  
a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor  
emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/71204/18.07.2014,  
completată prin adresa înregistrată cu nr. RG/90718/16.09.2014, 

în baza 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: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a 
diminuării capitalului social de la 12.861.183.036,65 lei la 11.815.279.886,85 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor nr. 7/28.04.2014. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea 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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1311 / 23.09.2014 
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: 
- în cadrul AGEA din data de 11.08.2014 a S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca a fost adoptată hotărârea de majorare a capitalului 

social prin aport în numerar și prin repartizarea acțiunilor nou emise către acționarul Consiliul Județean Cluj, operațiune aprobată 
fără acordarea dreptului de preferință; 

- prezența la AGEA din data de 11.08.2014 a fost de 1 acționar din cei 502 acționari ai S.C. CLUJANA S.A., înregistrați la 
Depozitarul Central la data de 28.07.2014, data de referință a respectivei adunări; 

- conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,  
„Majorarea capitalului social al unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se va realiza cu 
acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia”, iar potrivit alin. (4) „Ridicarea 
dreptului de preferință poate fi hotărâtă de AGEA numai cu respectarea prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004”; 

- conform prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, „În cazul majorărilor  
de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni  
trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor 
capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot”, 

Hotărârea AGEA din data de 11.08.2014 de majorare a capitalului social al S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca  
a fost adoptată cu încălcarea dispozițiile art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce 
privește condițiile de participare care trebuie îndeplinite pentru a se adopta valabil o hotărâre de ridicare a dreptului de preferință,  
la adunare neparticipând cel puțin 3/4 din cei 502 acționari ai societății, înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 



având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
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. Consiliul de Administrație al S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca are obligația ca în termen de 45 de zile de la data comunicării 
prezentei decizii, să convoace AGEA în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare, care să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în cadrul căreia să se hotărască: 
 emiterea suplimentară de acțiuni pentru a fi oferite spre subscriere celorlalți acționari ai societății în vederea exercitării de către 

aceștia a dreptului de preferință, acordându-se astfel acestora posibilitatea păstrării ponderii în capitalul social al societății, 
operațiunea de majorare a capitalului social urmând a fi realizată în baza unui prospect/prospect proporționat aprobat de A.S.F.; 

sau  
 ridicarea dreptului de preferință în condițiile respectării prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu completările și 

modificările ulterioare. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței competente să dispună 
convocarea adunării generale a acționarilor S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca și va aplica sancțiuni corespunzătoare Consiliului de 
Administrație al societății emitente. 
Art. 3. S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data 
convocării și de la data desfășurării AGEA, Rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. CLUJANA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
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. 1312 / 23.09.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- pentru S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca au fost emise Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-3397-2/08.07.2014 

și nr. AC-3397-3/08.07.2014 ca urmare a unor operațiuni de diminuare de capital social până la valoarea de 10.394.809,30 lei; 
- emitentul nu a respectat dispozițiile art. 103 alin. (4) și (5) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

întrucât nu a întreprins demersurile necesare în vederea intrării în posesia Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare 
emise de A.S.F. și a operării acestora la instituțiile pieței de capital, 

pentru neînregistrarea caracteristicilor actuale la instituțiile pieței de capital, este responsabil domnul MIHIȘ DANIEL, 
Președinte al CA al S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca; 

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 MIHIȘ DANIEL, în calitate de Președinte al CA al S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca, i se impune obligația  
de a ridica de la sediul A.S.F. și de a transmite, în termen de 15 zile, la Depozitarul Central, Certificatele de Înregistrare a Valorilor 
Mobiliare nr. AC-3397-2/08.07.2014 și nr. AC-3397-3/08.07.2014 și documentația aferentă operațiunilor înregistrate prin respectivele 
Certificate, în vederea actualizării caracteristicilor la instituțiile pieței de capital. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului MIHIȘ DANIEL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și S.C. CLUJANA S.A. Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
prevederilor prezentei decizii. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenții, 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. 1313 / 23.09.2014 
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. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 85835/29.08.2014, 

completată prin adresa nr. 87875/05.09.2014, 
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 retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare/Autorizație 

1. Iacobuț Emanoil 1788/28.09.2007 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Iacobuț Emanoil PFR02ASIF/221596 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST 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. 1314 / 23.09.2014 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. 

cu nr. RG/87794/05.09.2014, completată prin adresa nr. RG/89467/11.09.2014, 
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 retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei SANTA CAMELIA ALEXANDRINA 
prin Decizia nr. 442/09.02.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/120053, reprezentând înregistrarea doamnei SANTA CAMELIA ALEXANDRINA 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării 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 

 

DECIZIA NR. 1315 / 23.09.2014 
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 completăr i  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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. 1315/23.09.2014 

Nr. 
crt. 

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 

1. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

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

PJM01FISMCYP1802 
art. 5 alin. (1) lit. d)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Brookfield Private 
Advisors LP 

99 Bishopgate, London  
EC2M 3XD,UK 

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

3. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Icap Electronic 
Broking Limited 

2 Broadgate, London,  
EC2M 7UR UK 

PJM01FISMGBR0122 art. 5 alin. (1) lit. a), b), h) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1316 / 23.09.2014 
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, 

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. 1316/23.09.2014 
 

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

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Eurofin Capital Limited PJM01FISMGBR1700 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) GML Capital LLP PJM01FISMGBR1518 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Black Toro Capital LLP PJM01FISMGBR1381 

4. Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) LQD Markets Limited PJM01FISMCYP0907 

5. Central Bank of Ireland SFS Markets Limited PJM01FISMIRL1723 
 

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



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1317 / 23.09.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, 
în baza prevederilor din Regulamentul (UE) 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1), 
ținând cont de intenția de distribuire în România, a unităților de fond emise de un nou sub-fond aferent Societății de 

Investiții cu Capital Variabil (SICAV) ING (L) al cărei administrator este ING Investment Management Luxembourg S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Societatea cu capital variabil (SICAV) ING (L), înscrisă în Registrul A.S.F. la Secțiunea Societăți de investiții/ Societăți de 
investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene cu nr. PJM07SISMLUX0002, administrată de ING Investment 
Management Luxembourg S.A. și supravegheată de CSSF, distribuie în România următoarele sub-fonduri: 

ING (L) Invest Asia ex Japan 
ING (L) Invest Emerging Europe 
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend 
ING (L) Invest Euro High Dividend 
ING (L) Invest Euro Income 
ING (L) Invest European Real Estate 
ING (L) Invest Global High Dividend 
ING (L) Invest Global Opportunities 
ING (L) Invest Greater China 
ING (L) Invest Latin America 
ING (L) Invest Materials 
ING (L) Invest Sustainable Equity 
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) 
ING (L) Invest US High Dividend 
ING (L) Invest Prestige & Luxe 
ING (L) Invest Europe Opportunities 
ING (L) Invest First Class Multi Asset 
ING (L) Renta Fund Dollar 
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) 
ING (L) Renta Fund Euro 
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 
ING (L) Renta Fund Eurocredit 
ING (L) Renta Fund Global High Yield 

Art. 2. La data emiterii prezentei decizii își încetează aplicabilitatea Decizia A.S.F. nr. A/1089/26.08.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1318 / 23.09.2014 
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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, 
în baza prevederilor din Regulamentul (UE) 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1), 
conform prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 7 lit. b) - Secțiunea 7 - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state 

membre armonizate cu directivele europene (SISA) din Regulamentul 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de notificarea Comisiei de Supraveghere a Sectorului Financiar din Marele Ducat de Luxemburg cu privire la 

intenția de distribuire în România a titlurilor de participare emise de sub-fondul ING (L) Patrimonial Balanced aferent Societății de 
Investiții cu Capital Variabil (SICAV) ING (L) PATRIMONIAL al cărei administrator este ING Investment Management Luxembourg S.A., 

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 înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7- Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre armonizate cu 
directivele europene (SISA) cu nr. PJM07SISALUX0008, Societatea cu capital variabil (SICAV) ING (L) PATRIMONIAL  
administrată de ING Investment Management Luxembourg S.A. și supravegheată de CSSF - Marele Ducat de Luxembourg,  
care distribuie în România titluri de participare a sub-fondului ING (L) Patrimonial Balanced. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1319 / 23.09.2014 
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, 

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. 1319/23.09.2014 
 

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 (United Kingdom) 

Juniper Place LLP 
33 St. James’s Square, London 
SW1Y 4JS, UK 

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

PJM01FISMGBR1841 

2. 
Financial Conduct Authority 
UK (United Kingdom) 

Zark Capital LTD 
Level 2, Colette House, 52-55 
Picadilly, London, W1JODX, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) PJM01FISMGBR1842 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1356 / 25.09.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 74 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 80079/12.08.2014  
și nr. RG/89668/11.09.2014, 

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 aprobă anunțul prin care FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A. își exprimă intenția privind inițierea procedurii 
retragerii acționarilor S.C. DUCTIL S.A. Buzău, la prețul de 1,0940 lei/acțiune. 
Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe 
care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională. 
Art. 3. Acțiunile S.C. DUCTIL S.A. Buzău vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării 



anunțului. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1357 / 25.09.2014 

Având în vedere: 
- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 84480/26.08.2014 și nr. 90168/12.09.2014, 
luând în considerare adresa nr. 81595/18.08.2014 transmisă de EuroBrick International B.V., 
având în vedere următoarele: 

- Brikston Cooperatief U.A. a preluat indirect, în data de 14.07.2014, prin EuroBrick International B.V., 84,88% din capitalul social  
al S.C. CERAMICA S.A. Iași, ca urmare a încheierii unui contract de cesiune cu Cooperatief Eurobrick Holding U.A.; 

- obiectul contractului de cesiune a fost reprezentat de cele 18.000 de părți sociale EuroBrick International B.V., prețul contractului 
reflectând valoarea acestor părți sociale; 

- Cooperatief Eurobrick Holding U.A. era deținută de fonduri administrate de Advent International Corporation; 
- Brikston Cooperatief U.A. este deținută de fonduri administrate de Asia Debt Management Hong Kong Limited; 
- Eurobrick International B.V. și Brikston Cooperatief U.A. (persoană cu care acționează în mod concertat) nu au efectuat tranzacții 

cu acțiuni S.C. CERAMICA S.A. Iași în ultimele 12 luni; 
- documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CERAMICA S.A. Iași a fost depusă în termenul de 2 luni 

prevăzut de art. 203 din Legea nr. 297/2004; 
- în aplicarea criteriului prevăzut la art. 204 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, respectiv cel mai mare preț plătit de ofertant sau 

persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, sunt luate în considerare operațiunile de achiziție în mod direct  
a acțiunilor respectivului emitent, conform art. 57 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 (tranzacții pe piața de capital, 
oferte publice, majorări de capital social etc.), valorile rezultând în mod direct; 

- legislația din România nu prevede o metodă de determinare „indirectă” a celui mai mare preț plătit de ofertant (achiziția altor 
societăți, fuziuni, divizări) și nici modalitatea în care aceasta s-ar aplica, 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1358 / 25.09.2014 
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: 
- în cadrul AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999 a fost aprobată divizarea S.C. AGROMEC CERNAT S.A. prin desprinderea unei 

părți din patrimoniu și transmiterea acesteia către S.C. M&P Agro S.R.L., proporțional cu numărul de acțiuni deținute  
în S.C. AGROMEC CERNAT S.A. de către cei doi asociați ai S.C. M&P Agro S.R.L., Mathe Istvan și Peter Laszlo; 

- conform informațiilor și documentelor furnizate de societate și de ORC de pe lângă Tribunalul Covasna, operațiunea de divizare  
a S.C. AGROMEC CERNAT S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 1983/29.06.1999; 

- S.C. AGROMEC CERNAT S.A. nu a răspuns solicitării A.S.F. de transmitere în totalitate a documentației aferente operațiunii  
de divizare a societății hotărâte în AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999, adresa purtând nr. A-10250/25.11.2013, respectiv  
nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, declarația CA în care să se precizeze dacă la 
hotărârile AGEA de divizare și Proiectul de divizare s-a făcut opoziție sau dacă acestea au fost atacate în justiție, cu respectarea 



prevederilor legale, document necesar în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital, 
domnul BOLONI DAVID, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A.  

este responsabil pentru netransmiterea la A.S.F. a tuturor documentelor aferente operațiunii de divizare a societății hotărâte în AGEA 
din 04.02.1999 și din 07.06.1999, 

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. Domnul BOLONI DAVID, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A., are obligația 
de a transmite la A.S.F., în termen de 5 zile, o declarație pe propria răspundere în care să se precizeze în mod expres  
dacă hotărârile AGEA de divizare din 04.02.1999 și din 07.06.1999 și Proiectul de divizare au fost sau nu atacate în justiție  
în conformitate cu art. 132 din cadrul Legii nr. 31/1990 republicată și dacă au fost formulate opoziții la hotărârile AGEA menționate  
și la Proiectul de divizare în conformitate cu art. 62 din cadrul legii amintite anterior, solicitată de A.S.F. prin adresa nr. A-10250/25.11.2013, 
în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului BOLONI DAVID și S.C. AGROMEC CERNAT S.A. cu sediul în Cernat,  
comuna Cernat nr. 629/A, județul Covasna, 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. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii, constituie contravenții, 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. 1359 / 25.09.2014 
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: 
- în cadrul AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999 a fost aprobată divizarea S.C. AGROMEC CERNAT S.A. prin desprinderea  

unei părți din patrimoniu și transmiterea acesteia către S.C. M&P Agro S.R.L., proporțional cu numărul de acțiuni deținute  
în S.C. AGROMEC CERNAT S.A. de către cei doi asociați ai S.C. M&P Agro S.R.L., Mathe Istvan și Peter Laszlo; 

- conform informațiilor și documentelor furnizate de societate și de ORC de pe lângă Tribunalul Covasna, operațiunea de divizare  
a S.C. AGROMEC CERNAT S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 1983/29.06.1999; 

- S.C. AGROMEC CERNAT S.A. nu a răspuns solicitării A.S.F. de transmitere în totalitate a documentației aferente operațiunii  
de divizare a societății hotărâte în AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999, adresa purtând nr. A-10250/25.11.2013, respectiv  
nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, declarația CA în care să se precizeze dacă la 
hotărârile AGEA de divizare și Proiectul de divizare s-a făcut opoziție sau dacă acestea au fost atacate în justiție, cu respectarea 
prevederilor legale, document necesar în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital, 

domnul SZOCS ATTILA-CSABA, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A. 
este responsabil pentru netransmiterea la A.S.F. a tuturor documentelor aferente operațiunii de divizare a societății  
hotărâte în AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999, 

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. Domnul SZOCS ATTILA-CSABA, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A.,  
are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 5 zile, o declarație pe propria răspundere în care să se precizeze în mod expres 
dacă Hotărârile AGEA de divizare din 04.02.1999 și din 07.06.1999 și Proiectul de divizare au fost sau nu atacate în justiție  
în conformitate cu art. 132 din cadrul Legii nr. 31/1990 republicată și dacă au fost formulate opoziții la hotărârile AGEA menționate și 
la Proiectul de divizare în conformitate cu art. 62 din cadrul legii amintite anterior, solicitată de A.S.F. prin adresa nr. A-10250/25.11.2013, 
în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului SZOCS ATTILA-CSABA și S.C. AGROMEC CERNAT S.A. cu sediul în Cernat, 
comuna Cernat nr. 629/A, județul Covasna, 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. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii, constituie contravenții, 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. 1360 / 25.09.2014 
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: 
- în cadrul AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999 a fost aprobată divizarea S.C. AGROMEC CERNAT S.A. prin desprinderea  

unei părți din patrimoniu și transmiterea acesteia către S.C. M&P Agro S.R.L., proporțional cu numărul de acțiuni deținute  
în S.C. AGROMEC CERNAT S.A. de către cei doi asociați ai S.C. M&P Agro S.R.L., Mathe Istvan și Peter Laszlo; 

- conform informațiilor și documentelor furnizate de societate și de ORC de pe lângă Tribunalul Covasna, operațiunea de divizare  
a S.C. AGROMEC CERNAT S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 1983/29.06.1999; 

- S.C. AGROMEC CERNAT S.A. nu a răspuns solicitării A.S.F. de transmitere în totalitate a documentației aferente operațiunii  
de divizare a societății hotărâte în AGEA din 04.02.1999 și din 07.06.1999, adresa purtând nr. A-10250/25.11.2013, respectiv  
nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, declarația CA în care să se precizeze  
dacă la hotărârile AGEA de divizare și Proiectul de divizare s-a făcut opoziție sau dacă acestea au fost atacate în justiție, cu respectarea 
prevederilor legale, document necesar în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital, 

domnul TIMAR PETER, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A. este 
responsabil pentru netransmiterea la A.S.F. a tuturor documentelor aferente operațiunii de divizare a societății hotărâte în AGEA  
din 04.02.1999 și din 07.06.1999, 

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. Domnul TIMAR PETER, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A., are obligația 
de a transmite la A.S.F., în termen de 5 zile, o declarație pe propria răspundere în care să se precizeze în mod expres  
dacă hotărârile AGEA de divizare din 04.02.1999 și din 07.06.1999 și Proiectul de divizare au fost sau nu atacate în justiție  
în conformitate cu art. 132 din cadrul Legii nr. 31/1990 republicată și dacă au fost formulate opoziții la hotărârile AGEA menționate  
și la Proiectul de divizare în conformitate cu art. 62 din cadrul legii amintite anterior, solicitată de A.S.F. prin adresa nr. A-10250/25.11.2013, 
în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului TIMAR PETER și S.C. AGROMEC CERNAT S.A. cu sediul în Cernat,  
comuna Cernat nr. 629/A, județul Covasna, 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. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii, constituie contravenții, 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. 1361 / 25.09.2014 
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 Hotărârea AGA S.C. AGROMEC CERNAT S.A. din data de 28.03.2007 de aprobare a majorării capitalului 
social, din rezerve, adoptată pentru a se atinge nivelul capitalului social impus de dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere faptul că majorarea capitalului social din rezerve aprobată de AGA din data de 28.03.2007 a fost realizată 
prin alocare de acțiuni exclusiv celor doi acționari și administratori ai societății, domnii Timar Peter și Szocs Attila-Csaba, 

având în vedere faptul că majorarea capitalului social aprobată prin Hotărârea AGA S.C. AGROMEC CERNAT S.A.  
din data de 28.03.2007 s-a realizat din rezervele societății și drept urmare toți acționarii trebuie să beneficieze de acestea, 

în vederea protecției acționarilor S.C. AGROMEC CERNAT S.A. și pentru asigurarea păstrării ponderii deținute de aceștia 
în capitalul social al societății, 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
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. Consiliul de Administrație al S.C. AGROMEC CERNAT S.A. (CUI:9732018) are obligația să convoace AGEA,  



în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 R, și să asigure derularea acesteia în cel mult 60 de z ile  
de la data comunicării deciziei care va avea ca punct pe ordinea de zi redistribuirea acțiunilor emise anterior în baza Hotărârii AGA 
din data de 28.03.2007 tuturor acționarilor S.C. AGROMEC CERNAT S.A., în conformitate cu ponderea deținută de aceștia  
în capitalul social al societății la data AGA anterior amintită. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței competente să dispună 
convocarea adunării generale a acționarilor S.C. AGROMEC CERNAT S.A., în conformitate cu art. 2 alin. (5) lit. c)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, totodată, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 3. S.C. AGROMEC CERNAT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data 
convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. AGROMEC CERNAT S.A. cu sediul în Cernat, comuna Cernat nr. 629/A,  
județul Covasna, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
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 

 
 


