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AUTORIZAȚIA NR. 266 / 18.11.2014 
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. 1 alin. (3) și art. (9) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/99452/14.10.2014, completată prin adresa nr. RG 108866/05.11.2014, 
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: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE 
ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a înființării sediului secundar de tip agenție în Brașov, str. N. Iorga nr. 2, etaj 1,  
jud. Brașov. 
Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 modificărilor 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 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 către SOCIETATEA 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 267 / 18.11.2014 
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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 

înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/99449/14.10.2014 și nr. RG /99549/15.10.2014, completate prin adresa nr. RG 108866/05.11.2014, 
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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, 
et. 4, sector 1, următoarele persoane. 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Nuțu Adriana Laura 2339/19.01.2006 

2. Pocorea Claudiu Adrian 2337/19.01.2006 
 

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. Nuțu Adriana Laura PFR02ASIF/082715 
2. Pocorea Claudiu Adrian PFR02ASIF/082716 

 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 
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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 268 / 18.11.2014 
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/108503/05.11.2014, 
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 pentru „Consultanți de 
investiții financiare” (cod CIF19.2014) care se va desfășura la București în perioada 25-28 noiembrie 2014, cu susținerea 
examenului în data de 03 decembrie 2014. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul menționat la art. 1 va avea următoarea componență: 

- Petru Dănescu - președinte; 
- Cristina Anculescu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Darie Moldovan - membru supleant; 
- Robert Alexandru - 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 

 

AVIZ NR. 223 / 18.11.2014 
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 baza art. 114 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare  

a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea societății S.A.I. BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 97183/08.10.2014, 

completată prin adresa nr. 100750/17.10.2014, 
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 în documentele avute în vedere la înregistrarea Fondului Închis de Investiții  
BET-FI INDEX INVEST, în conformitate cu prospectul de emisiune și contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, 
parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia 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 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 223/18.11.2014 
 
● Prospectul de emisiune - Pct. 5.1. și pct. 5.7. 
Contractul de societate civilă - pct. 11.2. și pct. 12.8  
 

Paragraful: 
(…) 
Societatea de administrare va solicita admiterea la tranzacționare a unităților emise de Fond pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de 
Valori București în termen de 16 luni de la încheierea cu succes a ofertei publice inițiale. Societatea de administrare urmând a modifica  
în mod corespunzător documentația fondului și a iniția demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a unităților de fond. 
se modifică astfel: 
Societatea de administrare va solicita admiterea la tranzacționare a unităților emise de Fond pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de 
Valori București în termen de 25 luni de la încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, Societatea de administrare urmând a modifica  
în mod corespunzător documentația fondului și a iniția demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a unităților de fond. 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1741 / 18.11.2014 
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) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor S.S.I.F. INTERVAM S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 97514/08.10.2014, nr. RG/109657/07.11.2014 
și nr. RG/111899/13.11.2014, 

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 cumpărare de acțiuni emise de S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. 
București inițiată de S.C. ISRO PRIVACOM S.R.L. București, ofertă cu următoarele caracteristici: 

• numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 25.595 de acțiuni reprezentând 3,0393% din capitalul social; 
• valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
• prețul de cumpărare este de 7 lei/acțiune; 
• perioada de derulare: 26.11.2014-17.12.2014; 
• intermediarul ofertei: SSIF INTERVAM 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. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE 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. 7/2006, 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. 1742 / 18.11.2014 
Având în vedere următoarele:  

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

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 - litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 
între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de 
vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A.; 

- Decizia A.S.F. nr. 626/23.06.2014, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 24.11.2014, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor,  
precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu 
în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului  
de 1.429.100 de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea 
Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1743 / 18.11.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- litigiile în instanță care au ca obiect anularea hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 24.11.2014, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor,  
precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu 
în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului  
de 18.874.931 de acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale 
extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social  
al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1744 / 18.11.2014 
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 ACTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/96343/06.10.2014, 

completată prin adresa nr. RG/106272/31.10.2014, 
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 agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții 
financiare ACTINVEST S.A. cu sediul social situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 

1. Stan Ioana 210/03.12.2013 poz. 1 
2. Tărchilă Adriana 210/03.12.2013 poz. 2 

3. Boeriu Daniela Carmen 159/10.02.2012 

4. Diaconescu Adrian 3372/08.11.2006 poz. 4 
5. Pocorea Claudiu Adrian 365/23.01.2004 

 

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. Stan Ioana PFR02ASIF/082625 
2. Tărchilă Adriana PFR02ASIF/082626 

3. Boeriu Daniela Carmen PFR02ASIF/082499 

4. Diaconescu Adrian PFR02ASIF/081173 

5. Pocorea Claudiu Adrian PFR02ASIF/080392 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST 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. 1745 / 18.11.2014 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/96343/06.10.2014, completată prin adresele nr. RG/99572/15.10.2014, nr. RG/106272/31.10.2014 și nr. RG/108224/04.11.2014, 
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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei NUȚU ADRIANA-LAURA  
prin Decizia nr. 318/30.03.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A. cu sediul social situat  
în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/080516, reprezentând înregistrarea doamnei NUȚU ADRIANA-LAURA  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată  
și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST 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. 1747 / 19.11.2014 
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, 

în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (5) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

ținând cont de dispozițiile art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 2 potrivit cărora: 
„d) pe lângă condițiile prevăzute la lit. c), membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.A.I. trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: (...) 
2. să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte 
societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar 
pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de 
supraveghere al unei S.S.I.F. cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă 
orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. sau cu o societate de investiții;”, 

analizând solicitarea societății S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 109195/06.11.2014, 
completată prin adresa nr. 110915/11.11.2014, 

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 respinge solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. de autorizare a modificării autorizației de funcționare  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin înlocuirea dnei Dana Luciana Demetrian  
cu dna Maria-Magdalena Săndulescu, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/28.10.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT 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. 1750 / 20.11.2014 
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 temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6 alin. (4) lit. a) și art. 8 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor  
la o societate de servicii de investiții financiare, 

analizând cererea SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A., înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/55225/03.06.2014, completată prin adresele nr. RG/81492/18.08.2014, nr. RG/86480/02.09.2014,  
nr. RG/90302/15.09.2014, nr. RG/92363/22.09.2014, nr. RG/97702/09.10.2014 și nr. RG/100901/20.10.2014, 

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 aprobă achiziționarea, în mod direct, de către SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.  
a unei participații calificate de 32,99% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. 
are obligația de a depune la A.S.F. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare  
a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de A.S.F., în caz contrar decizia pierzându-și 
valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 


