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AUTORIZAȚIA NR. 241 / 01.10.2014 
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/87092/03.09.2014  

și nr. RG/87092/03.09.2014, 
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. Bătrincea Inga 97/16.09.2014 

2. Isar Mihaela-Ileana 99/16.09.2014 

3. Chițu Cătălin 100/16.09.2014 

4. Braic Eugen 101/16.09.2014 

5. Busoi Mirela 103/16.09.2014 

6. Ciuteanu Adela-Roxana 104/16.09.2014 

7. Constantinescu Dorina-Maria 105/16.09.2014 

8. Oțelea Geanina-Corina 106/16.09.2014 

9. Găină Daniela-Laura 107/16.09.2014 

10. Ștefan Gabriel-Florin 109/16.09.2014 
 

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. Bătrincea Inga PFR02ADEL/221062 

2. Isar Mihaela-Ileana PFR02ADEL/401063 

3. Chițu Cătălin PFR02ADEL/031064 

4. Braic Eugen PFR02ADEL/191065 

5. Busoi Mirela PFR02ADEL/321066 

6. Ciuteanu Adela-Roxana PFR02ADEL/381067 

7. Constantinescu Dorina-Maria PFR02ADEL/201068 

8. Oțelea Geanina-Corina PFR02ADEL/341069 

9. Găină Daniela-Laura PFR02ADEL/341070 

10. Ștefan Gabriel-Florin PFR02ADEL/291071 
 

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 

 

AVIZ NR. 165 / 01.10.2014 
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. 224 alin. (1) lit. k), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) și art. 237 alin. (4) 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, 

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. 64705/30.06.2014,  
completată prin adresele nr. 80454/13.08.2014, nr. 81248/14.08.2014 și nr. 88709/09.09.2014, 

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 Reglementările Interne ale SIF MOLDOVA S.A., în ceea ce privește conținutul minim 
prevăzut de art. 46 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică, cu excepția anexei. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1383 / 01.10.2014 
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. 179 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu cele ale art. 9 din Regulamentul C.N.V.M.  
nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

ca urmare a adresei S.S.I.F. INTERCAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/94214/26.09.2014, 
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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. UZINELE SODICE GOVORA - 
CIECH CHEMICAL GROUP S.A. inițiată de JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA. 

Amendamentul constă în prelungirea perioadei de derulare până în data de 22.10.2014, inclusiv. 
Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate. 

Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR.1384 / 01.10.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 199 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adresei IPOPEMA Securities S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/93274/24.09.2014, 
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 aprobă documentul de ofertă publică de preluare voluntară a S.C. RETRASIB S.A. Sibiu inițiată de SGB-SMIT 
International GmbH, ofertă cu următoarele caracteristici: 



- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 100.012.054 de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,3414 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 07.10.2014-27.10.2014; 
- intermediarul ofertei: IPOPEMA Securities S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1385 / 01.10.2014 
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. SURSAL S.A. Constanța a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 03.03.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 1918/27.03.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 17731/10.03.2014, 

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. SURSAL S.A. Constanța (CUI:2421839)  
începând cu data de 03.10.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1386 / 01.10.2014 
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. SURSAL S.A. Constanța a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 03.03.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 1918/27.03.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 17731/10.03.2014, 

având în vedere Decizia nr. 1385/01.10.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SURSAL S.A. 
Constanța, 

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 radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. SURSAL S.A. Constanța (CUI:2421839) începând cu data de 03.10.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1387 / 01.10.2014 
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. 1387/01.10.2014 
 

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

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Insparo Asset Management LTD PJM01FISMGBR1655 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Zais Group International LLP PJM01FISMGBR1118 
 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1388 / 01.10.2014 
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. 1388/01.10.2014 
 

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 (United Kingdom) 

Macrohedge LLP 
152 Buckingham Palace Road, 
SW1W9TR, London, UK 

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

PJM01FISMGBR1843 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Leap Energy LTD 
Level 2, Collette House, 52-55 
Piccadilly, W1J0DX, London, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) PJM01FISMGBR1844 

3. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Hanfore Capital 
Limited 

32 Duke Street, St. Jame’s, 
SW1Y6DF, London, UK 

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

PJM01FISMGBR1845 

4. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

The Analyst 
Research LLP 

Office 11, Wingate Business 
Exchange, 64-66 Wingate 
Square, SW40AF, London, UK 

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

PJM01FISMGBR1846 



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. 

5. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Zais Group (UK) LTD 
25 Hanover Square, W1S 1JF, 
London, UK 

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

PJM01FISMGBR1847 

6. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Wave Securities LLP 52-54 Gracechurch St., EC3V 0EH art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) PJM01FISMGBR1848 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1389 / 02.10.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect majorarea capitalului social al S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. Timișoara  

prin emiterea unui număr de 1.050.164 de acțiuni în favoarea AAAS, înregistrată la O.R.C., 
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 blochează, 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 unică de două săptămâni, transferul pachetului de 1.050.164 de acțiuni 
emise ca urmare a majorării capitalului social al S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. Timișoara în favoarea AAAS,  
începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor acțiuni. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1392 / 02.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), 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 temeiul art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Central S.A.  
și Decizia C.N.V.M. nr. 1407/20.06.2006, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 și art. 98 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 
privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

ca urmare a solicitării Depozitarului Central S.A. transmisă prin adresa nr. 38665/12.09.2014 (înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/90181/12.09.2014), completată prin adresa nr. 39827/22.09.2014 (înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/92814/23.09.2014), 
adresa nr. 39831/22.09.2014 (înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/93023/23.09.2014), adresa nr. 40015/23.09.2014 (înregistrată  
la A.S.F. cu nr. RG/93277/24.09.2014), adresa nr. 40242/24.09.2014 (înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/93558/25.09.2014),  
adresa nr. 40430/25.09.2014 (înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/93899/26.09.2014) și adresa nr. 40706/29.09.2014 (înregistrată  
la A.S.F. cu nr. RG/94621/30.09.2014), 

având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr. IV/5/3514/02.10.2014 referitoare la aprobarea modificărilor și 
completărilor aduse regulilor de funcționare a sistemului RoClear cuprinse în Codul Depozitarului Central, 

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, cu amendamente, modificările aduse Codului Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M.  
nr. 1407/20.06.2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul Depozitarul Central S.A. menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. Orice modificare a Codului Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A. 



Art. 5. Modificările Codului Depozitarului Central S.A. aprobate prin prezenta decizie intră în vigoare la data stabilită  
prin Decizia Consiliului de Administrație al Depozitarului Central nr. 46/10.09.2014, respectiv la data de 6 octombrie 2014. 
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 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexa la Decizia A.S.F. nr. 1392/02.10.2014 

 
Modificări la Codul Depozitarului Central 

 
1. Art. 6 din Capitolul 1, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. (1) Depozitarul Central decontează tranzacțiile cu instrumente financiare pe bază netă și pe bază brută în conformitate cu prevederile 
prezentului Cod. 
(2) Decontarea pe bază netă a tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare, prin sistemul Depozitarului 
Central se efectuează la momentul T+2, cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul Cod pentru care termenul de decontare este mai scurt. 
(3) Decontarea pe bază brută a tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare, prin sistemul Depozitarului 
Central se efectuează la data agreată de participanții la sistemul de tranzacționare care au încheiat respectivele tranzacții. Această dată  
poate să fie T, T+1 sau T+2.” 
 

2. Art. 6¹ din Capitolul 1, Titlul II din Codul Depozitarului Central se abrogă. 
 

3. Alin. (3) al art. 84 din Capitolul 3, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) Tranzacțiile de vânzare rezultate prin aplicarea procedurii de vânzare impusă (sell-out) se decontează cel târziu la T+2, pe bază netă sau brută, 
conform comunicării Depozitarului Central.” 
 

4. Alin. (2) al art. 86 din Capitolul 3, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Tranzacțiile de vânzare rezultate prin aplicarea procedurii de vânzare impusă (sell-out) se decontează cel târziu la T+2, pe bază netă sau brută, 
conform comunicării Depozitarului Central.” 
 

5. Alin. (5) al art. 90 din Capitolul 3, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(5) Tranzacțiile rezultate în urma aplicării procedurii de cumpărare impusă (buy in) se decontează cel târziu la T+2, pe bază netă sau brută, 
conform comunicării Depozitarului Central.” 
 

6. Alin. (2) al art. 137 din Capitolul 7, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau după caz agenții custode au obligația de a verifica fiecare tranzacție înscrisă 
în Rapoartele de decontare pe bază brută emise de Depozitarul Central și de a comunica în scris Depozitarului Central eventualele obiecții: 

a) în termen de 45 de minute de la emiterea de către Depozitarul Central a Raportului de decontare pe bază brută pentru tranzacțiile cu decontarea T; 
b) în termen de 60 de minute de la încheierea ședinței de tranzacționare, în ziua lucrătoare anterioară datei decontării pentru tranzacțiile  

cu decontarea T+1 sau T+2 ” 
 

7. Alin. (3) al art. 152 din Capitolul 7, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) Transmiterea instrucțiunilor de transfer se va efectua cu maxim două zile lucrătoare înainte de data decontării, dar nu mai târziu de momentul 
comunicat de către Depozitarul Central în Precizările tehnice.” 
 

8. Alin. (1) al art. 157 din Capitolul 7, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Decontarea tranzacțiilor de alocare pe conturile clienților agenților custode se realizează pe bază netă, la aceeași dată la care se decontează 
tranzacțiile corespondente încheiate în sistemul de tranzacționare, având termenul de decontare agreat de Participanții la sistemul  
de compensare-decontare și registru care au încheiat respectivele tranzacții, dar nu mai târziu de T+2.” 
 

9. Alin. (1) al art. 11 din Secțiunea 5, Titlul VIII din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Prevederile Capitolului 1 «Prevederi generale» din Titlul II «Compensarea, decontarea și managementul riscului în cadrul pieței reglementate 

și al sistemului alternativ de tranzacționare» și prevederile Capitolului 4 «Compensarea și decontarea pe bază netă a tranzacțiilor necondiționate 

de prevalidarea instrumentelor financiare» se aplică în mod corespunzător în cazul operațiunilor de compensare-decontare a tranzacțiilor cu titluri de stat.” 
 

10. Alin. (2) al art. 11, art. 12-14 și art. 17-19 din Secțiunea 5, Titlul VIII din Codul Depozitarului Central se abrogă. 
 

11. Litera e) a art. 15, Titlul IX din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„e) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la Titlul II art. 149 alin. (1), de către participantul compensator. Respectivul participant compensator  
va plăti suplimentar Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru afectați o compensație reprezentând echivalentul comisionului 
datorat Depozitarului Central aplicat la valoarea tranzacțiilor aferente acestora pentru care au fost revocate ordinele de transfer prin aplicarea 
rezoluțiunii de plin drept (atât pentru partea de vânzare cât și pentru cea de cumpărare), în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite  
în ziua lucrătoare imediat următoare revocarii ordinelor de transfer aferente tranzacțiilor.” 
 

12. Art.16 din Titlul IX din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. (1) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode a efectuat o faptă ilicită  
la regimul juridic al Depozitarului Central care determină amânarea decontării unor tranzacții, acesta este obligat să plătească celorlalți Participanți 
la sistemul de compensare-decontare și registru și agenți custode contrapărți în tranzacțiile amânate, pentru fiecare zi de amânare a decontării,  
o compensație reprezentând costul de înlocuire, la care se adaugă o penalitate reprezentând echivalentul comisionului datorat Depozitarului Central, 
prevăzut în Lista de tarife și comisioane practicate de Depozitarul Central, aplicat la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile amânate, în 
scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care are loc amânarea decontării tranzacțiilor. 
(2) În situația în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic 
al Depozitarului Central care determină revocarea ordinelor de transfer aferente unor tranzacții, acesta este obligat să plătească celorlalți 



Participanți la sistemul de compensare-decontare și registru și agenți custode contrapărți în tranzacțiile respective, suplimentar față de penalitățile 
aplicate pentru perioada în care tranzacțiile au fost amânate, o compensație reprezentând echivalentul comisionului datorat Depozitarului Central, 
prevăzut în Lista de tarife și comisioane practicate de Depozitarul Central, aplicat la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile,  
în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a avut loc revocarea ordinelor de transfer. 
(3) Depozitarul Central va comunica Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru sau agentului custode responsabil pentru 
amânarea decontării sau după caz, pentru revocarea ordinelor de transfer lista Participanților afectați, precum și cuantumul penalităților și 
compensațiilor de plată menționate la alin. (1) și alin. (2). 
(4) În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode aduc la cunoștința Depozitarului Central, 
în scris, că Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau agentul custode care a determinat amânarea decontării  
unor tranzacții sau după caz revocarea ordinelor de transfer a unor tranzacții nu a plătit la timp compensațiile și penalitățile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) 
iar acesta nu poate demonstra contrariul, Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau după caz agentul custode în cauză  
va plăti o penalizare suplimentară la nivelul dobânzii legale aplicate la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile, pentru fiecare zi de întârziere. 
(5) În situația în care un participant compensator a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic al Depozitarului Central care determină amânarea 
decontării unor tranzacții, acesta este obligat sa plătească tuturor participanților la sistemul de compensare-decontare și registru și agenților 
custode afectați, pentru fiecare zi în care are loc amânarea decontării, costul de înlocuire la care se adaugă o penalitate reprezentând echivalentul 
comisionului datorat Depozitarului Central de către participanții la sistemul de compensare-decontare și registru în cazul amânării decontării  
unor tranzacții, aplicat la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile în cauză, în scopul despăgubirii clienților. Penalitățile vor fi plătite  
în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care are loc amânarea decontării tranzacțiilor. 
(6) În cazul în care un participant compensator a efectuat o faptă ilicită la regimul juridic al Depozitarului Central care determină revocarea ordinelor 
de transfer a unor tranzacții, participantul compensator este obligat să plătească tuturor Participanților la sistemul de compensare-decontare și 
registru și agenților custode afectați, suplimentar față de penalitățile aplicate pentru perioada în care tranzacțiile au fost amânate, o compensație 
reprezentând echivalentul comisionului datorat Depozitarului Central prevăzut în Lista de tarife și comisioane practicate de Depozitarul Central, 
aplicat la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile aferente fiecărui Participant afectat, în scopul despăgubirii clienților.  
Respectivele compensații vor fi plătite în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a avut loc revocarea ordinelor de transfer. 
(7) Depozitarul Central va comunica participantului compensator responsabil pentru amânarea decontării sau revocarea ordinelor de transfer  
lista Participanților afectați, precum și cuantumul penalităților și compensațiilor de plată menționate la alin. (5) și alin. (6). 
(8) În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru sau un agent custode aduce la cunoștința Depozitarului Central, 
în scris, că participantul compensator care a determinat amânarea decontării unor tranzacții sau după caz revocarea ordinelor de transfer  
a unor tranzacții nu a plătit la timp penalitățile și compensările prevăzute la alin. (5) și alin. (6), iar acesta nu poate demonstra contrariul, 
participantul compensator în cauză va plăti respectivului Participant la sistemul de compensare-decontare și registru/agent custode o penalizare 
suplimentară la nivelul dobânzii legale aplicate la valoarea la care au fost încheiate tranzacțiile pentru fiecare zi de întârziere.” 
 

13. După art. 12 al Titlului X din Codul Depozitarului Central se introduc două articole noi, art. 13 și 14, cu următorul cuprins: 
„Art. 13. Tranzacțiile înregistrate în sistemul Depozitarului Central și aflate în curs de decontare la data migrării pieței de capital din România  
la termenul de decontare T+2, se vor deconta la data decontării prevăzute de reglementările în vigoare la data încheierii tranzacției. 
 

Art. 14. (1) Pentru o perioadă de 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor Codului Depozitarului Central referitoare la migrarea la termenul 
de decontare T+2, în cazul amânării decontării unor tranzacții cu decontare pe bază netă ca urmare a neasigurării de către Participanții la sistemul 
de compensare-decontare și registru a instrumentelor financiare sau a fondurilor bănești necesare pentru finalizarea decontării tranzacțiilor 
încheiate pe conturile speciale, pentru clienții agenților custode, se suspendă aplicarea prevederilor Codului Depozitarului Central referitoare la: 

- suspendarea accesului la sistemele de compensare-decontare și registru și de tranzacționare a participanților care au determinat amânarea 
decontării tranzacțiilor; 

- calificarea ca și fapte ilicite a faptelor imputabile participanților care au condus la amânarea decontării tranzacțiilor. 
(2) În cazul în care, în perioada de 2 luni menționată la alin. (1), are loc revocarea ordinelor de transfer aferente unor tranzacții, Depozitarul Central 
va solicita sistemului de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția inițială de cumpărare/vânzare suspendarea de la tranzacționare  
a participantului care a efectuat cumpărarea/vânzarea inițială pentru un interval cuprins între 5 și 30 de zile lucrătoare, în conformitate cu 
prevederile contractului încheiat între Depozitarul Central și entitatea care administrează sistemul de tranzacționare respectiv. Această suspendare 
se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către sistemul de tranzacționare, conform regulilor acestuia.” 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1414 / 03.10.2014 
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. 43 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 91131/17.09.2014, 
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 Králik Lóránd István 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. 1415 / 03.10.2014 
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. 43 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 91131/17.09.2014, 
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 Králik Lóránd István și se echivalează cu cea corespunzătoare  
pentru consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1416 / 03.10.2014 
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. 43 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 91131/17.09.2014, 
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 Králik Lóránd István 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.1417 / 03.10.2014 
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 GOLDRING S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/88710/09.09.2014, 
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 domnului DOLHA ALIN prin Decizia nr. 
607/07.05.2010 - poz.2, în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Târgu 
Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/262333 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului DOLHA ALIN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1418 / 03.10.2014 
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 CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/87452/04.09.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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 CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume Decizia 

1. Lucian Pipias 1930/12.10.2007 
 

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 Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 

1. Lucian Pipias PFR02ASIF/351616 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1419 / 03.10.2014 
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 08.10.2014, 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. 1420 / 03.10.2014 
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 08.10.2014, 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. 1421 / 03.10.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

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

cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF ESTINVEST S.A. Focșani înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/91591/18.09.2014,  

nr. RG/93295/24.09.2014 și nr. RG/93429/24.09.2014, 
având în vedere Hotărârea nr. 3 a AGEA S.C. CERSANIT ROMANIA S.A. Roman din data de 03.07.2014, de majorare  

a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3934/16.07.2014, 
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 aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 23.07.2014, în cadrul dreptului  
de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. CERSANIT ROMANIA S.A. 
Roman, conform Hotărârii nr. 3 a AGEA, adoptată în data de 03.07.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României  
nr. 3934/16.07.2014, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 8.400.000 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 21.000.000 de lei; 
- perioada de derulare: 09.10.2014-08.11.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A. Focșani; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF ESTINVEST S.A. Focșani. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR.1422 / 03.10.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

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

cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adresei BCR S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/93521/24.09.2014, 
având în vedere Hotărârea nr. 75 a AGEA S.C. VOESTALPINE VAE APCAROM S.A. Buzău din data de 26.08.2014,  

de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5758/22.09.2014, 
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 aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 12.09.2014, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. VOESTALPINE VAE APCAROM S.A. 
Buzău, conform Hotărârii nr. 75 a AGEA, adoptată în data de 26.08.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României  
nr. 5758/22.09.2014, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 50.000.000 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 5.000.000 de lei; 
- perioada de derulare: 07.10.2014-06.11.2014; 
- intermediarul ofertei: BCR S.A. București; 
- locul de subscriere: la sediul BCR S.A. București din bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, sucursala Universitate. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


