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Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 242 / 07.10.2014 
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. 33 și 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 Decizia A.S.F. nr. A/334/13.08.2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 92349/22.09.2014, 
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 aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a programului de formare profesională continuă -  
acțiune cu caracter științific și profesional - intitulat „Formare Profesională Continuă”, având codul FPC17.2014, care va avea loc  
în sistem online, în perioada 10 octombrie-21 noiembrie 2014. 
Art. 2. Programul de formare profesională continuă menționat la art. 1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către participanți. 
Art. 3. 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. 243 / 07.10.2014 
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. 33 și 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 Decizia A.S.F. nr. A/334/13.08.2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 91478/18.09.2014, 
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 aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a programelor de formare profesională continuă - acțiuni 
cu caracter științific și profesional - cu denumirea „Administratorii fondurilor de investiții alternative”, având codurile  
FPC.AFIA 1.2014, FPC.AFIA 2.2014 și FPC.AFIA 3.2014, care vor avea loc la București, în următoarele perioade: 

FPC.AFIA 1.2014: 15-18 octombrie 2014; 
FPC.AFIA 2.2014: 12-15 noiembrie 2014; 
FPC.AFIA 3.2014: 03-06 decembrie 2014. 

Art. 2. Programele de formare profesională continuă menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către participanți. 
Art. 3. 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. 244 / 07.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza 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 și art. 37 alin. (1) și alin. (2) 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 Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/90624/16.09.2014,  
completată prin adresele nr. RG/93562/25.09.2014 și nr. RG/93667/25.09.2014, 

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 Goia Nicoleta Ramona, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al SAI Carpatica Asset Management S.A. cu sediul social situat în bd. Vasile Milea nr. 1, Sibiu, jud. Sibiu. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Goia Nicoleta Ramona în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/320590, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Doamna Goia Nicoleta Ramona are obligația să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării, testul privind 
cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F., până la promovarea 
acestui test, directorii SAI Carpatica Asset Management S.A. răspund solidar cu reprezentantul Compartimentului de control intern, 
autorizat prin prezenta autorizație, cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Carpatica Asset Management S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 245 / 07.10.2014 
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 cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/84810/27.08.2014, completată 

prin adresa nr. RG/93163/23.09.2014, 
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 SELEJAN ANDREA-LARISA având Atestatul profesional nr. 93/09.09.2014, în calitate de agent 
delegat în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei SELEJAN ANDREA-LARISA în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat,  
cu nr. PFR02ADEL/021072. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 246 / 09.10.2014 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 76521/01.08.2014, 

completată prin adresa nr. 94375/29.09.2014, 
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 completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A.  
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Sibiu, bd. Victoriei nr. 32, parter, B3, jud. Sibiu. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile  
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare  
pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IFB FINWEST 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. 247 / 09.10.2014 
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 Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

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

cu nr. RG/89515/11.09.2014, nr. RG/89890/12.09.2014 și nr. RG/90159/12.09.2014, completate prin adresa nr. RG/94365/29.09.2014, 
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 pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat Profesional 

1. MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU 1687/05.08.2005 

2. BERINDE ANCUȚA IOANA 111/07.10.2014 
 

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

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

1. MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU PFR02ASIF/402710 

2. BERINDE ANCUȚA IOANA PFR02ASIF/122711 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor 
acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea și societate. 



Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 248 / 09.10.2014 
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 Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 57089/06.06.2014, completată prin adresa  

nr. 94549/29.09.2014, 
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 BUȘILĂ LAURA ROXANA, având Atestatele profesionale nr. 53/08.07.2014 (ASIF) și nr. 
54/08.07.2014 (CI), în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social 
situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BUȘILĂ LAURA ROXANA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402709 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și 
radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 249 / 09.10.2014 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 87363/04.09.2014, 

completată prin adresa nr. 94373/29.09.2014, 
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 domnul BALTA CSABA, având Atestatul profesional nr. 2589/09.02.2006, în calitate de agent delegat  
în numele societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, 
jud. Arad. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului BALTA CSABA în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/021073. 
Art. 3 Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta 
și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1430 / 07.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28  

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

având în vedere art. 1 alin. (3), art. 238 și art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere art. 2 alin. (2) lit. f¹) și art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile  
cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere art. 2 lit. e) și f), art. 5 pct. 11 și art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. 1392/02.10.2014 au fost aprobate modificările aduse Codului 
Depozitarului Central S.A. care vizau reducerea perioadei pentru ciclul de decontare de la 3 zile lucrătoare (T+3) la 2 zile lucrătoare (T+2), 

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. (1) În cazul stabilirii de către o adunare generală a acționarilor a unei date de înregistrare începând cu data de 8 octombrie 2014, 
ex-date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T+2 zile lucrătoare. În cazul în care ex-date este stabilită  
de adunarea generală a acționarilor pe baza propunerii în acest sens înscrisă în cadrul convocatorului, cu luarea în calcul a ciclului 
de decontare de T+3 zile lucrătoare, valabil la data publicării convocatorului, ex-date se recalculează cu luarea în considerare a 
ciclului de decontare de T+2 zile lucrătoare, fără nicio altă formalitate, prin raportare la respectiva data de înregistrare stabilită de AGA. 
(2) Emitenții au obligația informării investitorilor prin rapoarte curente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu privire la 
modul de calcul al ex-date potrivit alin. (1). 
Art. 2. Emitenții care: 

a) au convocat, anterior datei de 6 octombrie 2014, o adunare generală a acționarilor care urmează să se țină ulterior acestei date 
și care au precizat în cadrul convocatorului o propunere privind ex-date cu luarea în considerare a ciclului de decontare  
de T+3 zile lucrătoare, valabil la data publicării convocatorului; și 

b) se află în termenul legal referitor la completarea convocatorului, 
au obligația îndeplinirii tuturor formalităților necesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea stabilir ii modului  
de calcul al ex-date în funcție de ciclul de decontare de T+2 zile lucrătoare, potrivit art. 1 alin. (1) prima teză. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.asfromania.ro. 
Art. 4. 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. 5. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1431 / 07.10.2014 
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, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013; 

- 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 S.S.I.F. BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/27073/21.03.2014, nr. RG/92137/19.09.2014 

și nr. RG/94790/30.09.2014, 
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925 din 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 obligatorie a S.C. TELEROM  PROIECT  INPTC S.A. București  
inițiată de LIXANDRU Ioan, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 223.295 de acțiuni, reprezentând 22,7432% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,11 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,0117 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 14.10.2014-03.11.2014; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de A.S.F./C.N.V.M. 

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 se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  

http://www.asfromania.ro/


S.C. TELEROM  PROIECT  INPTC S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători 
(persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 7/2006R, 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. 1432 / 07.10.2014 
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 S.S.I.F. BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/90682/16.09.2014, nr. RG/93507/24.09.2014, 
nr. RG/94567/29.09.2014 și nr. RG/95345/01.10.2014, 

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. CEMACON S.A. Cluj-Napoca din data de 24.03.2014 de majorare a capitalului 
social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4988/22.08.2014, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, înregistrați la data de înregistrare, în cadru l 
dreptului de preferință, a acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social al S.C. CEMACON S.A. Cluj-Napoca,  
conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 24.03.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4988/22.08.2014,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 88.000.000 de acțiuni; 
- valoarea ofertei: 8.800.000 de lei; 
- prețul de subscriere: 0,1 lei/acțiune 
- perioada de derulare: 14.10.2014-13.11.2014; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. BROKER S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 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. 1433 / 07.10.2014 
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 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), alin. (2) 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 S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/90918/16.09.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului IVAN IONUT prin Autorizația 
nr. 146/10.10.2013, în numele S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob 
Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/080560 reprezentând înregistrarea domnului IVAN IONUȚ în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. 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 

 

DECIZIA NR. 1434 / 07.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 9 Secțiunea 9 - Subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ  

din alte state membre (SIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea înregistrată cu nr. RG/88608/09.09.2014 transmisă A.S.F. de către Financial Conduct Authority 

din Marea Britanie cu privire la intenția First State Investments (UK) Limited - societate de administrare de distribuție în România  
de unități de fond unor societății de investiții cu capital variabil (SICAV): 

- First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF; 
- First State European Diversified Infrastructure German Feeder Fund SCA, SICAV-SIF; 
- First State European Diversified Infrastructure Feeder Fund II SCA, SICAV-SIF, 

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. în cadrul Secțiunii 9 - Subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ  
din alte state membre (SIAM), următoarele societăți de investiții cu capital variabil (SICAV): 
 

Societatea de administrare Denumire SICAV Țara de origine Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

First State Investments (UK) Limited 
First State European Diversified Infrastructure 
Fund FCP-SIF 

Luxemburg PJM09SIAMLUX0009 

First State Investments (UK) Limited 
First State European Diversified Infrastructure 
German Feeder Fund SCA, SICAV-SIF 

Luxemburg PJM09SIAMLUX0010 

First State Investments (UK) Limited 
First State European Diversified Infrastructure 
Feeder Fund II SCA, SICAV-SIF 

Luxemburg PJM09SIAMLUX0011 

 

Art. 2. Prezenta decizie 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. 1460 / 09.10.2014 
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 13.04.2009 a S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A. București a fost adoptată hotărârea de majorare  

a capitalului social, cu suma de 2.088.547,5 lei, reprezentând valoarea unui teren în suprafață de 89.830 m.p.,  
conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M 09 nr. 1348 din 19.02.2007, prin emiterea unui număr de 
835.419 acțiuni, care vor reveni de drept Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (actual AAAS); 

- conform art. 12 al Legii nr. 137/2002, cu modificările ulterioare: 
„[…] 



(5) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior 
privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social 
se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unități administrativ-
teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite acțiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituției publice implicate. 

(5^1) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate 
se realizează fără adăugarea unei prime de emisiune. 

(5^2) Prețul de subscriere al acțiunilor aferente dreptului de preferință exercitat de acționarii existenți în cadrul majorăr ii capitalului 
social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se va stabili  
fără adăugarea unei prime de emisiune.”; 

- 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”; 

- prezența la AGEA din data de 13.04.2009 a fost de un acționar din cei 568 de acționari ai S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A., 
înregistrați în Depozitarul Central la data de 02.04.2009, data de referință a respectivei adunări, 

în cadrul AGEA din data de 13.04.2009 de majorare a capitalului social al S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A. București  
nu au fost respectate condițiile de participare care trebuiau îndeplinite pentru a se adopta valabil o hotărâre de ridicare a dreptului  
de preferință, la adunare neparticipând cel puțin 3/4 din cei 568 de 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, 
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. S.C. TERRA FINANCE S.R.L., Administratorul Unic al S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A. București 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. AVIAȚIA  UTILITARA S.A. București și va aplica sancțiuni corespunzătoare 
Administratorului Unic al societății emitente. 
Art. 3. S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A. București 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. TERRA  FINANCE S.R.L., Administratorul Unic al S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A. 
București, cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 40A, Clădirea C19, biroul nr. 5, S.1 și S.C. AVIAȚIA  UTILITARĂ S.A. 
București, cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, Km. 8, sector 1, 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. 1461 / 09.10.2014 
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. SALTEX S.A. Salonta a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 
23.02.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr. 1693/07.05.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 507676/09.03.2012, 



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. SALTEX S.A. Salonta (CUI:94730) începând cu 
data de 13.10.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1462 / 09.10.2014 
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. SALTEX S.A. Salonta a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 
23.02.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr. 1693/07.05.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 507676/09.03.2012, 

având în vedere Decizia nr. 1461/09.10.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SALTEX S.A. Salonta, 
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. SALTEX S.A. Salonta (CUI:94730) începând cu data de 13.10.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1463 / 09.10.2014 
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 urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

cu nr. RG/88642/09.09.2014 și nr. RG/88172/08.09.2014, completate prin adresele nr. RG/93083/23.09.2014 și nr. RG/94363/29.09.2014, 
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 retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 

1. CEUCA ALEXANDRU ADRIAN 1456/18.03.2004 

2. PANDELE MARIUS 107/13.05.2014 poz. 2 
 

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

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

1. CEUCA ALEXANDRU ADRIAN PFR02ASIF/120971 

2. PANDELE MARIUS PFR02ASIF/402673 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1464 / 09.10.2014 
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 urgența 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 EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 89263/10.09.2014, 
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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare EQUITY INVEST S.A., cu sediul social situat în București, str. Gr. Romniceanu nr. 3A, ap. 3, sector 5, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 

1. GHEORGHE GABRIEL 2557/03.06.2004 poz. 3 
 

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. GHEORGHE GABRIEL PFR02ASIF/400380 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 


