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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 260 / 11.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea SSIF EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 95041/30.09.2014, completată prin adresele  

nr. 101192/20.10.2014 și nr. 104374/27.10.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SSIF EQUITY INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței 
Consiliului de Administrație, prin numirea în calitate de administrator a domnului URÂTU MIRCEA GEORGE în locul  
domnului MANCAȘ CĂTĂLIN, conform Hotărârii AGOA nr. 33/29.09.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al SSIF EQUITY INVEST S.A., autorizat la data prezentei are următoarea componență: 

- NICOLAI ALEXANDRU TUDOR 
- POPESCU RADU MIRCEA 
- URÂTU MIRCEA GEORGE. 

Art. 3. SSIF EQUITY INVEST S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 
maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare 
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile  
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF EQUITY INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 261 / 11.11.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind servici ile  

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

cu nr. 84525/26.08.2014, completată prin adresa nr. 95841/02.10.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL 
INVEST S.A. ca urmare a majorării capitalului social de la 2.099.000 de lei la 2.264.000 de lei, în conformitate cu prevederile 



Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.03.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F.  
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 262 / 11.11.2014 
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,  

nr. RG/87096/03.09.2014 și RG/97657/09.10.2014, completate prin adresele nr. RG/95108/01.10.2014, nr. RG/102306/23.10.2014 
și nr. RG/102309/23.10.2014, 

în temeiul 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. GEDŐ NOÉMI-GIANINA 98/16.09.2014 

2. TRANDAFIR ROXANA-MONIA 108/16.09.2014 

3. ZAMFIR DIANA-IOANA 102/16.09.2014 
4. RĂȚOIU CRISTINA-ROCSANA 117/28.10.2014 

 

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. GEDŐ NOÉMI-GIANINA PFR02ADEL/121074 

2. TRANDAFIR ROXANA-MONIA PFR02ADEL/111075 
3. ZAMFIR DIANA-IOANA PFR02ADEL/401076 

4. RĂȚOIU CRISTINA-ROCSANA PFR02ADEL/121077 
 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 263 / 13.11.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/105662/30.10.2014, 



având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația A.S.F. nr. A/157/24 octombrie 2013, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursului de formare profesională „Personal al 
Compartimentului de control intern” (cod CTRL34.2014) care se va desfășura la Brașov în perioada 17-21 noiembrie 2014, 
finalizat cu un examen programat pentru data de 21 noiembrie 2014. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul menționat la art. 1 va avea următoarea componență: 

- Octavian Dinu - președinte; 
- Elena Dima-Gheorghe - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Elena Granzulea - membru supleant. 

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. 264 / 13.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) 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, 

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) și (5), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), c) și k) 
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, 

analizând cererea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 85170/28.08.2014, completată prin adresele 
înregistrate la A.S.F. cu nr. 94292/29.09.2014, nr. 97662/09.10.2014 și nr. 105708/30.10.2014, 

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 modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. BROKER S.A., ca urmare a majorării capitalului social  
de la 1.306.080 de lei la 1.806.180 de lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
din data de 26.08.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății. 
Art. 2. S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a transmite la A.S.F., copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 
zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare  
ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 265 / 13.11.2014 
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 TRADEVILLE S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG/99730/15.10.2014 și nr. RG/99731/15.10.2014, completate prin adresa nr. RG/108811/05.11.2014, 
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 
TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 
și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. SLĂVILĂ ALEXANDRU-LUCIAN 119/31.10.2014 

2. POPA MIREL-FLAVIUS 118/31.10.2014 
 

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. SLĂVILĂ ALEXANDRU-LUCIAN PFR02ASIF/402713 
2. POPA MIREL-FLAVIUS PFR02ASIF/402714 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE 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 TRADEVILLE 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. 218 / 11.11.2014 
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, 
în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea  

la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea 
acțiunilor emise de aceasta, 

ținând cont de solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/103579/25.10.2014, 
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 la art. 12 alin. (2) lit. d) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/23 septembrie 2014. 
Art. 2. Se avizează modificările intervenite la art. 12 alin. (2) lit. f) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A.,  
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/23 septembrie 2014. 
Art. 3. Se avizează modificările intervenite la art. 13 alin. (9) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14/23 septembrie 2014. 
Art. 4. Se avizează modificările intervenite la art. 34 din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca urmare a introducerii 
alin. (5), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 15/23 septembrie 2014. 
Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 219 / 13.11.2014 
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 art. 135 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia nr. 476/25.03.2009, 
ținând cont de cererea S.C. BVB S.A. nr. 9183/25.09.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 93901/26.09.2014, completată prin 

adresele nr. 9833.1/10.10.2014 și nr. 101737/21.10.2014, 
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: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează prelungirea programului de tranzacționare de la orele 16:45 până la orele 18:00 pentru obligațiunile și titlurile  
de stat tranzacționate pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., conform Deciziei nr. 835/07.10.2014 
care a fost emisă de Directorul General Adjunct al operatorului de piață în baza delegării de competențe. 
Art. 2. Pentru instrumentele financiare, altele decât cele menționate la art. 1 din prezentul aviz, care sunt tranzacționate pe piața 
reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., se mențin următoarele programe de tranzacționare: 

- până la orele 18:00 pentru acțiunile, unitățile de fond și drepturile tranzacționate pe piața reglementată administrată  
de S.C. Bursa de Valori București S.A., conform prevederilor art. 1 din Avizul nr. A/28/21.11.2013; 

- până la orele 18:30 pentru secțiunea produse structurate din cadrul pieței reglementate administrate de S.C. Bursa de Valori 
București S.A., conform prevederilor art. 1 din Avizul nr. 47/22.12.2011. 

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicat 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. 1671 / 11.11.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 366/23.06.2014, pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 4459/104/2011, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva S.C. OLTEȚUL S.A. Balș, jud. Olt (CUI:1530706) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. OLTEȚUL S.A. Balș, jud. Olt (CUI:1530706) 
începând cu data de 14.11.2014. 
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. 1672 / 11.11.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 366/23.06.2014, pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 4459/104/2011, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva S.C. OLTEȚUL S.A. Balș, jud. Olt (CUI:1530706) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 1671/11.11.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. OLTEȚUL S.A. 
Balș, jud. Olt, 

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. OLTEȚUL S.A. Balș, jud. Olt (CUI:1530706) începând cu data de 14.11.2014. 
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. 1673 / 11.11.2014 
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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/108530/05.11.2014, 
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 cumpărare de acțiuni emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
București inițiată de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, document aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1591/28.10.2014. 
Amendamentul constă în modificarea prevederilor documentului de ofertă referitoare la capitalul social al S.C. FONDUL 
PROPRIETATEA S.A. București și la deținerea acestuia în cadrul emitentului. 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. 1674 / 11.11.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

prevederile art. 173 alin. (1), art. 193 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. IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 95646/02.10.2014, nr. 98536/13.10.2014, 
nr. 105091/29.10.2014 și nr. 106549/31.10.2014. 

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 obligatorie a S.C. Complex Hotelier Parc S.A. Slatina, inițiată de  
Goanță Turism Invest Societate în Nume Colectiv, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 75.911 acțiuni, reprezentând 33,60% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 4,67 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 19.11.2014-10.12.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST 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 se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. Complex Hotelier Parc S.A. Slatina 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. 1675 / 11.11.2014 
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: 
- pentru S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. Timișoara a fost emis CIVM nr. AC-4058-1/02.10.2014 aferent majorării 

capitalului social cu 1.050.164 de acțiuni emise în favoarea A.A.A.S.; 
- emitentul nu a respectat dispozițiile art. 103 alin. (4) și (5) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

întrucât nu a întreprins demersurile necesare în vederea intrării în posesia Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare  
emis de A.S.F. și a operării acestuia la instituțiile pieței de capital; 

- în cadrul AGEA din data de 22.09.2014, conform hotărârilor nr. 3 și nr. 4, au fost aprobate „majorarea capitalului social cu imobilul 
situat în Timișoara […] proprietatea dnei Milița Pleascar în valoare de 916.860 de ron” și „majorarea capitalului social  
cu imobilele situate în Timișoara […] în valoare de 888.000 de ron și […] în valoare de 711.500 de ron prin introducerea unui nou 
acționar, S.C. Univerzal Seja S.R.L., care aduce aport în natură la capitalul social imobilele de mai sus, imobile care sunt strict 
necesare activității societății”; 

- S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. nu a transmis informații și/sau documente din care să rezulte dacă majorarea 
capitalului social aprobată în AGEA din data de 22.09.2014 respectă sau nu dispozițiile art. 240 alin. (2) și alin. (4)  
ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu art. 130 alin. (4) și art. 131 ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, mai exact în ceea ce privește numărul acționarilor care au participat și votat la AGEA  
și modul în care a fost stabilit prețul pentru aporturile în natură; 

- S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. nu a răspuns solicitărilor A.S.F. de transmitere a documentelor referitoare la majorarea 
capitalului social cu aporturi în natură aprobată în AGEA din data de 22.09.2014, ultima adresă purtând  
nr. SI/DST/20109/17.10.2014, 

doamna PLEASCAR MILIȚA, în calitate de administrator unic al S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. Timișoara  
este responsabilă pentru neînregistrarea caracteristicilor societății emitente la instituțiile pieței de capital conform CIVM nr. AC-4058-
1/02.10.2014 și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente operațiunii de majorare a capitalului social cu aporturi  
în natură aprobate în AGEA din data de 22.09.2014, 

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

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

Art. 1. Doamnei PLEASCAR MILIȚA, în calitate de administrator unic al S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. Timișoara,  
i se impun următoarele obligații: 

a) de a transmite la A.S.F., în termen de cel mult 5 zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social  
hotărâtă în AGEA din data de 22.09.2014, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/20109/17.10.2014,  
în vederea analizării operațiunii respective și a încadrării acesteia în prevederile legale specifice pieței de capital; 

b) de a ridica de la sediul A.S.F. și de a transmite, în termen de cel mult 5 zile, la S.C. Depozitarul Central S.A.,  
Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-4058-1/02.10.2014 și documentația aferentă operațiunii înregistrate prin 
respectivul certificat, în vederea actualizării caracteristicilor la instituțiile pieței de capital, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune 
măsuri sancționatorii, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei PLEASCAR MILIȚA și S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. Timișoara  
cu sediul în Timișoara, Calea Aradului nr. 48, jud. Timiș, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenții, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii  
și pe website-ul B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1676 / 11.11.2014 
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 formarea 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 100223/16.10.2014, 
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 doamnei Juhász-Borsa Katalin Orsolya 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. 1677 / 11.11.2014 
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 formarea 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. 100223/16.10.2014, 
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 doamnei Juhász-Borsa Katalin Orsolya 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. 1678 / 11.11.2014 
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 formarea 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. 100223/16.10.2014, 
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 doamnei Juhász-Borsa Katalin Orsolya și se echivalează cu cea corespunzătoare 
pentru consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1679 / 11.11.2014 
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 conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

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



Anexă la Decizia A.S.F. nr. 1679/11.11.2014 
 

Nr. 
crt. 

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

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

modificările și completările ulterioare 

1. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Highbreed Capital 
Limited 

102 Jermyn Street, SW1Y 
6EE, London, UK 

PJM01FISMGBR0921 
art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Palmer Capital LLP 
3 Cadogan Gate, 
SW1X0AS, UK 

PJM01FISMGBR0679 art. 5 alin. (1) lit. a), e), g) 

3. 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Leverate Financial 
Services Limited 

88, Ayias Fylaxeos, Street 
Zavos City Center, 4th Floor, 
3025 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1444 
art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

4. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

JLT Advisory 
Limited 

1 America Square, London, 
EC2N 2JL, UK 

PJM01FISMGBR1251 
art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹) lit. c), e) 

 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1680 / 11.11.2014 
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 A.S.F. nr. 1680/11.11.2014 
 

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

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Arcus Investment Limited PJM01FISMGBR1430 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Silver Creek Capital UK LLP PJM01FISMGBR1008 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Sterling Financial Advice PJM01FISMGBR0450 

4. Financial Market Authority (FMA) Austria Raiffeisen International Fund Advisory Gmbh PJM01FISMAUT0066 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Goodhart. Partners LLP PJM01FISMGBR0885 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Lindengrove Capital LLP PJM01FISMGBR1589 

7. Financial Conduct Authority (United Kingdom) FF&P Asset Management Limited PJM01FISMGBR1560 

8. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Altavista Investment Management UK LLP PJM01FISMGBR1406 

9. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Vinci Zafferano Capital (UK) LLP PJM01FISMGBR1467 

10. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Marylebone Partners LLP PJM01FISMGBR1691 

11. Financial Conduct Authority (United Kingdom) New Peak Capital Partners LLP PJM01FISMGBR1580 

12. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Quadrature Capital LLP PJM01FISMGBR1465 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1681 / 11.11.2014 
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. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 96933/07.10.2014, 

completată prin adresa nr. 105064/29.10.2014, 



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 delegat acordată domnului GHERLA BOGDAN prin Decizia nr. 694/20.03.2006, în numele 
societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/040060 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului GHERLA BOGDAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1682 / 11.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererile societății pentru servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. 98056/09.10.2014, nr. 98930/13.10.2014 și nr. 99442/14.10.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții 
financiare EQUITY INVEST S.A. cu sediul social situat în București, str. Gr. Romniceanu nr. 3A, ap. 3, sector 5, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. CREANGĂ IONUȚ MARIUS Decizia nr. 1597/27.05.2005 

2. ENACHE COSMIN FLORIN Autorizația nr. 87/10.04.2014 
3. DINU CONSTANTIN Decizia nr. 1116/06.12.2012 poz. 2 

 

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

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

1. CREANGĂ IONUȚ MARIUS PFR02ASIF/340381 
2. ENACHE COSMIN FLORIN PFR02ASIF/402664 

3. DINU CONSTANTIN PFR02ASIF/402549 
 

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 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1683 / 11.11.2014 
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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/97184/08.10.2014, completată prin adresa nr. RG/98089/10.10.2014, 



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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, 
et. 4, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. STROIE RALUCA MARIA 974/25.10.2012 

 

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. STROIE RALUCA MARIA PFR02ASIF/082543 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 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. 1684 / 11.11.2014 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) 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/97659/09.10.2014,  

nr. RG/97682/09.10.2014, nr. RG/98757/13.10.2014 și nr. RG/98761/13.10.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți delegați acordate în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat  
în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. MERTICARIU MIA ANDREEA Decizia nr. 383/17.03.2010 poz. 1 

2. BOLOHAN IONEL-CĂTĂLIN Decizia nr. 406/02.05.2012 poz. 8 

3. POPA MĂDĂLIN-COSMIN Decizia nr. 245/23.02.2010 poz. 1 
 

Art. 2. Se radiază următoarele înregistrări care atestă înscrierea în Registrul A.S.F., în calitate de agenți delegați, a următoarelor 
persoane: 
 

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

1. MERTICARIU MIA ANDREEA PFR02ADEL/330742 

2. BOLOHAN IONEL-CĂTĂLIN PFR02ADEL/400913 

3. POPA MĂDĂLIN-COSMIN PFR02ADEL/400736 
 

Art. 3. Prezenta decizie 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 

 

DECIZIA NR. 1685 / 11.11.2014 
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 art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (7) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1) și (4) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/99199/15.10.2014, completată prin 

adresa nr. RG/103590/24.10.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în temeiul 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 funcționare a SSIF FORTIUS FINANCE S.A., identificată prin CUI:6917968 și numărul de 
înmatriculare la oficiul registrului comerțului J40/8/1995, având sediul social în București, str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1, 
acordată prin Decizia nr. 1938/24.06.2003. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400049 care atestă înscrierea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. 
în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. are obligația să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală  
a acționarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate și eliminarea din denumirea 
acesteia a sintagmei „S.S.I.F”. 
Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 3, dar nu 
mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la A.S.F. 
Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător. 
Art. 5. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic,  
toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate.  
Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. este doamna DRĂGAN ROXANA-MIRELA. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., S.C. B.V.B S.A.,  
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1686 / 11.11.2014 
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 S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 99199/14.10.2014, 
în temeiul competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. și data act individual 

1. DRĂGAN ROXANA MIRELA Autorizația nr. A/154/22.10.2013 
2. GHEORGHE FLOAREA Decizia nr. 1948/30.11.2005 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. DRĂGAN ROXANA MIRELA PFR02ASIF/402601 

2. GHEORGHE FLOAREA PFR02ASIF/400178 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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. 1687 / 11.11.2014 
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. 1687/11.11.2014 
 

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 Supervisory 
Authority (Finlanda) 

Mandatum Life 
Investment Services LTD 

Bulevardi 56, FI-00120, 
Helsinki, Finland 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMFIN1852 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Portfoliometrix Asset 
Management LTD 

Camomile Court, 3rd Floor, 
SW1E6DX, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) PJM01FISMGBR1853 

3. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Epsilon Finance Capacity 
Limited 

30 St. Mary’s Axe, London, 
EC3A8BF, UK 

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

PJM01FISMGBR1854 

4. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Stepstone Group Europe 
LLP 

57 St. Jame’s St. 
SW1A1LD, UK 

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

PJM01FISMGBR1855 

5. 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Best Choice FBC Limited 
73, Agias Zonis, Dena 
House, 3rd Floor, 3090 
Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1856 

6. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

China Merchants 
Securities (UK) Limited 

10-12 Alie Street, E18DE, 
London, UK 

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

PJM01FISMGBR1857 

7. 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

R Capital Solutions LTD 
88, Agias Fylaxeos Street, 
Zavos City Center, 1st Floor, 
3025 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1858 

8. 
Banque de France Autorité 
de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution 

Alpha Commodities 
Parc Comitec, Rue Jules 
Ferry, Bât C5B-18000 
Bourges, France 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMFRA1859 

9. 
Commission de 
Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) 

Alpha Wealth 
Management 
Luxembourg S.A. 

7, in der Duerrwies, L-7305 
Steinsel 

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

PJM01FISMLUX1860 

10. 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

SN Financials LTD 
52A Omonia Avenue, 
Troodos Court, Office 301, 
3052 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1861 

11. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Ramek Asset 
Management Limited 

15-17 Eldon Street, 
EC2M7LD, London, UK 

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

PJM01FISMGBR1862 

12. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

Touch Markets LTD 
27 Essex Park, Finchley, 
N31ND, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMGBR1863 

13. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

GMO Click UK Limited  
Becket House, 36 Old Jewry, 
EC2R8DD, London, UK 

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

PJM01FISMGBR1864 

14. 
Financial Conduct 
Authority (United Kingdom) 

KNG Securities LLP 
Talbot House 6-8 Talbot 
Court EC3V0BP, UK 

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

PJM01FISMGBR1865 

 

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



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1688 / 11.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 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, 
ținând cont de art. 195 alin. (1) 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, 

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 de punere în aplicare  
a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard  
de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul 
notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente, 

conform prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise  
de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de notificarea Autorității de Supraveghere a Piețelor Financiare din Liechtenstein (FMA) cu privire la intenția 
CAIAC Fund Management AG de a distribui în România unitățile de fond ale PAM ALPHA FUND, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții 
din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) cu nr. CSC06FDIALIE0036, fondul PAM ALPHA FUND, autorizat 
de către Autoritatea de Supraveghere a Piețelor Financiare din Liechtenstein (FMA) și administrat de către CAIAC Fund 
Management AG. 
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. 1689 / 11.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), 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), Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - 

Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere notificările înregistrate cu nr. RG/101331/20.10.2014, și nr. RG/103597/24.10.2014, transmise A.S.F. de 
către Swedish Financial Supervisory Authority, cu privire la intenția RAM ONE AB de distribuție în România de titluri de participare 
ale următorului FIA: 

RAM ONE, 
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. Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM), următorul FIA: 
 

Administrator de fonduri de 
investiții alternative (AFIA) 

Denumire fond de investiții alternative 
(FIA) 

Țara de origine 
FIA 

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

RAM ONE AB RAM ONE Suedia CSC08FIAMSWE0029 
 

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. 1703 / 12.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, 
având în vedere Comunicatul Direcției Naționale Anticorupție nr. 1500/VIII/3 din data de 23.10.2014 și instituirea măsurii 

de arestare preventivă a domnului Andrei Hrebenciuc ca urmare a hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție a României în dosarul 
cu numărul nr. 3722/1/2014/23.10.2014, 

având în vedere faptul că membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească, pe toată durata exercitării 
mandatului, cerințele care au stat la baza aprobării numirii acestora, inclusiv condiția de „bună reputație” prevăzută de art. 23 alin. (1) 
lit. d) pct. 1 din Regulamentul nr. 9/2014, 

luând în considerare faptul că până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța de judecată  
în dosarul domnului Hrebenciuc, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție, 

având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, 

ținând cont de prevederile art. 224 alin. (2) 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. 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, 

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (2) și art. 14 alin. (2) din Actul Constitutiv al SIF Moldova S.A., 
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.I.F. Moldova S.A. are obligația de a completa ordinea de zi a primei adunări generale  
a acționarilor societății cu un punct care să prevadă analizarea situației domnului Andrei Hrebenciuc și adoptarea unei hotărâri cu 
privire la oportunitatea menținerii acestuia în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF Moldova S.A. 
Art. 2. Hotărârea adoptată va fi comunicată A.S.F. în termen de 5 zile de la data adoptării. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 


