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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 7 / 21.01.2015 
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 temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM 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 Atestatul CNVM nr. 36/9 aprilie 2013, modificat prin Decizia ASF nr. A/670/17.12.2013, 
având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la ASF  

cu nr. RG 120397/10.12.2014 și completată prin adresa nr. RG 3880/15.01.2015, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, a unui program de formare profesională 
continuă sub forma unei acțiuni cu caracter științific și profesional, având codul MPC-01.15, ce va avea loc la București în perioada 
21-24.02.2015. 
Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către participanți. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 8 / 23.01.2015 
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 temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia ASF nr. A 334/13 august 2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24 octombrie 2013, 
având în vedere adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrate la ASF cu nr. RG/1606/09.01.2015, 

nr. RG/1602/09.01.2015, nr. RG/1601/09.01.2015, nr. RG/1600/09.01.2015 și nr. RG/1599/09.01.2015, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 unui program de formare profesională continuă,  
sub forma a cinci acțiuni cu caracter științific și profesional, după cum urmează: 

• „Formare Profesională Continuă 2013” (codul FPC1.2015) care se va desfășura în sistem online în perioada 26-30 ianuarie 2015; 
• „Formare Profesională Continuă 2014” (codul FPC2.2015) care se va desfășura în sistem online în perioada 26-30 ianuarie 2015; 
• „Adecvarea capitalului SSIF/SAI/instituții de credit conform prevederilor acordului BASEL III-CRDIV/CRR” care  

se va susține la București după cum urmează: 
- FPCBIII1.2015: 12-14 februarie 2015; 
- FPCBIII2.2015: 5-7 martie 2015; 
- FPCBIII3.2015: 26-28 martie 2015; 
- FPCBIII4.2015: 7-9 mai 2015; 
- FPCBIII5.2015: 4-6 iunie 2015; 
- FPCBIII6.2015: 25-27 iunie 2015; 



• „Administratorii fondurilor de investiții alternative” care se va susține la București după cum urmează: 
- FPC.AFIA1.2015: 5-7 februarie 2015; 
- FPC.AFIA2.2015: 26-28 februarie 2015; 
- FPC.AFIA3.2015: 19-21 martie 2015; 
- FPC.AFIA4.2015: 23-25 aprilie 2015; 
- FPC.AFIA5.2015: 21-23 mai 2015; 
- FPC.AFIA6.2015:18-20 iunie 2015; 

• „Obligațiuni ipotecare și securitizarea creanțelor” care se va susține la București după cum urmează: 
- FPCSEC1.2015: 19-21 februarie 2015; 
- FPCSEC2.2015: 12-14 martie 2015; 
- FPCSEC3.2015: 2-4 aprilie 2015; 
- FPCSEC4.2015: 14-16 mai 2015; 
- FPCSEC5.2015: 11-13 iunie 2015. 

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 9 / 23.01.2015 
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 temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM 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 adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG/1087/08.01.2015, 
nr. RG/1088/08.01.2015 și nr. RG/1089/08.01.2015, 

având în vedere Decizia ASF nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația ASF nr. A/157/24 octombrie 2013, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 „Agenți pentru 
servicii de investiții financiare” având codurile ASIF1.2015, ASIF2.2015, ASIF3.2015, ASIF4.2015, ASIF5.2015, ASIF6.2015, 
ASIF7.2015, ASIF8.2015, ASIF9.2015, ASIF10.2015, ASIF11.2015, ASIF12.2015, ASIF13.2015, ASIF14.2015, ASIF15.2015 și 
ASIF16.2015 care va avea loc la București și Sibiu în următoarele perioade: 
 ASIF1.2015 pentru perioada 26-30 ianuarie 2015 - București; 
 ASIF2.2015 pentru perioada 2-6 februarie 2015 - București; 
 ASIF3.2015 pentru perioada 16-20 februarie 2015 - București; 
 ASIF4.2015 pentru perioada 23-27 februarie 2015 - Sibiu; 
 ASIF5.2015 pentru perioada 2-6 martie 2015 - București; 
 ASIF6.2015 pentru perioada 16-20 martie 2015 - București; 
 ASIF7.2015 pentru perioada 23-27 martie 2015 - Sibiu; 
 ASIF8.2015 pentru perioada 30 martie-3 aprilie 2015 - București; 
 ASIF9.2015 pentru perioada 20-24 aprilie 2015 - București; 
 ASIF10.2015 pentru perioada 4-8 mai 2015 - București; 
 ASIF11.2015 pentru perioada 11-15 mai 2015 - București; 
 ASIF12.2015 pentru perioada 18-22 mai 2015 - Sibiu; 
 ASIF13.2015 pentru perioada 25-29 mai 2015 - București; 
 ASIF14.2015 pentru perioada 8-12 iunie 2015 - București; 
 ASIF15.2015 pentru perioada 15-19 iunie 2015 - Sibiu; 
 ASIF16.2015 pentru perioada 22-26 iunie 2015 - București. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
 ASIF1.2015, 30 ianuarie 2015 - București; 
 ASIF2.2015, 6 februarie 2015 - București; 
 ASIF3.2015, 20 februarie 2015 - București; 
 ASIF4.2015, 27 februarie 2015 - Sibiu; 
 ASIF5.2015, 6 martie 2015 - București; 
 ASIF6.2015, 20 martie 2015 - București; 
 ASIF7.2015, 27 martie 2015 - Sibiu; 
 ASIF8.2015, 3 aprilie 2015 - București; 
 ASIF9.2015, 24 aprilie 2015 - București; 



 ASIF10.2015, 8 mai 2015 - București; 
 ASIF11.2015, 15 mai 2015 - București; 
 ASIF12.2015, 22 mai 2015 - Sibiu; 
 ASIF13.2015, 29 mai 2015 - București; 
 ASIF14.2015, 12 iunie 2015 - București; 
 ASIF15.2015, 19 iunie 2015 - Sibiu; 
 ASIF16.2015, 26 iunie 2015 - București. 

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursului de formare profesională pentru „Personal al 
Compartimentului de control intern” având codurile CTRL1.2015, CTRL2.2015, CTRL3.2015, CTRL4.2015, CTRL5.2015, 
CTRL6.2015, CTRL7.2015, CTRL8.2015, CTRL9.2015, CTRL10.2015, CTRL11.2015, CTRL12.2015, CTRL13.2015, CTRL14.2015, 
CTRL15.2015 și CTRL16.2015 care va avea loc la București și Sibiu în următoarele perioade: 
 CTRL1.2015 pentru perioada 26-30 ianuarie 2015 - București; 
 CTRL2.2015 pentru perioada 2-6 februarie 2015 - București; 
 CTRL3.2015 pentru perioada 16-20 februarie 2015 - București; 
 CTRL4.2015 pentru perioada 23-27 februarie 2015 - Sibiu; 
 CTRL5.2015 pentru perioada 2-6 martie 2015 - București; 
 CTRL6.2015 pentru perioada 16-20 martie 2015 - București; 
 CTRL7.2015 pentru perioada 23-27 martie 2015 - Sibiu; 
 CTRL8.2015 pentru perioada 30 martie-3 aprilie 2015 - București; 
 CTRL9.2015 pentru perioada 20-24 aprilie 2015 - București; 
 CTRL10.2015 pentru perioada 4-8 mai 2015 - București; 
 CTRL11.2015 pentru perioada 11-15 mai 2015 - București; 
 CTRL12.2015 pentru perioada 18-22 mai 2015 - Sibiu; 
 CTRL13.2015 pentru perioada 25-29 mai 2015 - București; 
 CTRL14.2015 pentru perioada 8-12 iunie 2015 - București; 
 CTRL15.2015 pentru perioada 15-19 iunie 2015 - Sibiu; 
 CTRL16.2015 pentru perioada 22-26 iunie 2015 - București. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
 CTRL1.2015, 30 ianuarie 2015 - București; 
 CTRL2.2015, 6 februarie 2015 - București; 
 CTRL3.2015, 20 februarie 2015 - București; 
 CTRL4.2015, 27 februarie 2015 - Sibiu; 
 CTRL5.2015, 6 martie 2015 - București; 
 CTRL6.2015, 20 martie 2015 - București; 
 CTRL7.2015, 27 martie 2015 - Sibiu; 
 CTRL8.2015, 3 aprilie 2015 - București; 
 CTRL9.2015, 24 aprilie 2015 - București; 
 CTRL10.2015, 8 mai 2015 - București; 
 CTRL11.2015, 15 mai 2015 - București; 
 CTRL12.2015, 22 mai 2015 - Sibiu; 
 CTRL13.2015, 29 mai 2015 - București; 
 CTRL14.2015, 12 iunie 2015 - București; 
 CTRL15.2015, 19 iunie 2015 - Sibiu; 
 CTRL16.2015, 26 iunie 2015 - București. 

Art. 3. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursului de formare profesională pentru „Consultanți de 
investiții” având codurile: CIF1.2015, CIF2.2015, CIF3.2015, CIF4.2015, CIF5.2015 și CIF6.2015 care va avea loc la București  
în următoarele perioade: 
 CIF1.2015 pentru perioada 09.02-13.02.2015; 
 CIF2.2015 pentru perioada 09.03-13.03.2015; 
 CIF3.2015 pentru perioada 23.03-27.03.2015; 
 CIF4.2015 pentru perioada 20.04-24.04.2015; 
 CIF5.2015 pentru perioada 18.05-22.05.2015; 
 CIF6.2015 pentru perioada 15.06-19.06.2015. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
 CIF1.2015, 13.02.2015; 
 CIF2.2015, 13.03.2015; 
 CIF3.2015, 27.03.2015; 
 CIF4.2015, 24.04.2015; 
 CIF5.2015, 22.05.2015; 
 CIF6.2015, 19.06.2015. 

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, art. 2 și art. 3 vor avea următoarele componențe: 
A) Pentru cursurile cu codurile ASIF1.2015 și CTRL1.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 30.01.2015: 

- Andrei Boulescu - președinte; 



- Iuliana Gaspar - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Năchescu Simona - membru supleant. 

B) Pentru cursurile cu codurile ASIF2.2015 și CTRL2.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 06.02.2015: 
- Lehel Zolya - președinte; 
- Daniela Bolea - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Sever Meșca - membru supleant. 

C) Pentru cursul cu codul CIF1.2015, care va avea loc la București, cu examinare în data de 13.02.2015: 
- Iulia Nățoi - președinte; 
- Carmen Hopulele - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Cristina Florescu - membru supleant. 

D) Pentru cursurile cu codurile ASIF3.2015 și CTRL3.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 20.02.2015: 
- Sanda Nan - președinte; 
- Gabriela Glodeanu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Ionela Dubencu - membru supleant. 

E) Pentru cursurile cu codurile ASIF4.2015 și CTRL4.2015, care vor avea loc la Sibiu, cu examinare în data de 27.02.2015: 
- Sanda Nan - președinte; 
- Gabriela Glodeanu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Roxana Anghel - membru supleant. 

F) Pentru cursurile cu codurile ASIF5.2015 și CTRL5.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 06.03.2015: 
- Corina Necula - președinte; 
- Alin Bitere - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Leontin Mihai - membru supleant. 

G) Pentru cursul cu codul CIF2.2015, care va avea loc la București, cu examinare în data de 13.03.2015: 
- Francesca Rainof - președinte; 
- Cristina Dorobanțu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Ramona Stoica - membru supleant. 

H) Pentru cursurile cu codurile ASIF6.2015 și CTRL6.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 20.03.2015: 
- Francesca Rainof - președinte; 
- Ramona Stoica - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Cristina Dorobanțu - membru supleant. 

I) Pentru cursurile cu codurile ASIF7.2015, CTRL7.2015 și CIF3.2015 care vor avea loc la Sibiu/București, cu examinare  
în data de 27.03.2015: 

Sibiu - Elena Granzulea - președinte;   București - Beatrice Vlad - președinte; 
- Claudia Grigore - membru;    - Marian Dan - membru; 
- Ioan Aleman - membru;    - Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant;   - Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Corina Necula - membru supleant;   - Robert Szabo - membru supleant. 

J) Pentru cursurile cu codurile ASIF8.2015 și CTRL8.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 03.04.2015: 
- Carla Albu - președinte; 
- Cecilia Alecu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Cristina Anculescu - membru supleant. 

K) Pentru cursurile cu codurile ASIF9.2015, CTRL9.2015 și CIF4.2015, care vor avea loc la București, cu examinare  
în data de 24.04.2015: 

- Corina Mănescu - președinte; 
- Iuliana Gaspar - membru; 



- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Ana Tănăsescu - membru supleant. 

L) Pentru cursurile cu codurile ASIF10.2015 și CTRL10.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 08.05.2015: 
- Adrian Nan - președinte; 
- Daniela Bolea - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Sever Meșca - membru supleant. 

M) Pentru cursurile cu codurile ASIF11.2015 și CTRL11.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 15.05.2015: 
- Jenica Soltan - președinte; 
- Lehel Zolya - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Sever Meșca - membru supleant. 

N) Pentru cursurile cu codurile ASIF12.2015, CTRL12.2015 și CIF5.2015, care vor avea loc la București/Sibiu, cu examinare  
în data de 22.05.2015: 

Sibiu - Viorica Laubach - președinte;   București - Puica Soare - președinte; 
- Camelia Zaharia - membru;    - Lehel Zolya - membru; 
- Ioan Aleman - membru;    - Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant;   - Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Ionela Dubencu - membru supleant;   - Cristina Florescu - membru supleant. 

O) Pentru cursurile cu codurile ASIF13.2015 și CTRL13.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 29.05.2015: 
- Ionela Dubencu - președinte; 
- Roxana Anghel - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Adrian Nan - membru supleant. 

P) Pentru cursurile cu codurile ASIF14.2015 și CTRL14.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 12.06.2015: 
- Beatrice Vlad - președinte; 
- Andrei Blidar - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Alina Olar - membru supleant. 

R) Pentru cursul cu codul CIF6.2015, care va avea loc la București, cu examinare în data de 19.06.2015: 
- Corina Necula - președinte; 
- Beatrice Vlad - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Năescu Adrian - membru supleant. 

S) Pentru cursurile cu codurile ASIF15.2015 și CTRL15.2015, care vor avea loc la Sibiu, cu examinare în data de 19.06.2015: 
- Mircea Arhip - președinte; 
- Mihai Crișan - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Mihai Leontin - membru supleant. 

T) Pentru cursurile cu codurile ASIF16.2015 și CTRL16.2015, care vor avea loc la București, cu examinare în data de 26.06.2015: 
- Mircea Arhip - președinte; 
- Mihai Crișan - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Mihai Leontin - membru supleant. 

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

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 78 / 20.01.2015 
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, 



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 4/2009 privind Registrul public,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) cu privire la intenția ERSTE - SPARINVEST 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. de a distribui în România unitățile de fond ale unor OPCVM-uri stabilite în Austria,  
pe care le administrează, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din 
alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) următoarele OPCVM-uri administrate de ERSTE - SPARINVEST 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: 
 

Denumire OPCVM Țara de origine OPCVM Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

ESPA BOND INFLATION-LINKED Austria CSC06FDIAAUT0037 

K 1000 Austria CSC06FDIAAUT0038 

ALPHA DIVERSIFIED 3 Austria CSC06FDIAAUT0039 
ESPA BOND USA-HIGH YIELD Austria CSC06FDIAAUT0040 

ESPA RESERVE DOLLAR Austria CSC06FDIAAUT0041 

ESPA RESERVE EURO Austria CSC06FDIAAUT0042 
ESPA BOND DOLLAR - CORPORATE Austria CSC06FDIAAUT0043 

ESPA BOND EMERGING MARKETS Austria CSC06FDIAAUT0044 

ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE Austria CSC06FDIAAUT0045 
 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 95 / 22.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. 126718/24.12.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului ROȘU BOGDAN NICOLAE  
prin Decizia nr. 731/11.04.2008, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/401971 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent  
pentru servicii de investiții financiare a domnului ROȘU BOGDAN NICOLAE. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 96 / 22.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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 IEBA TRUST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/127531/31.12.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 VASILE LOREDANA-
FLORENTINA prin Decizia nr. 377/26.04.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul în 
Municipiul București, strada Mircea Eliade nr. 18, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400547 reprezentând înregistrarea doamnei VASILE LOREDANA-
FLORENTINA 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 IEBA TRUST S.A. și 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 100 / 22.01.2015 
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. 14, 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 ASF nr. 626/23.06.2014, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2015, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.01.2015, 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, 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 101 / 22.01.2015 
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. 14, 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 Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.01.2015, 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, 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 CA 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 102 / 22.01.2015 
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, 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 nr. 756/JS/11.12.2014, pronunțată de Tribunalul CARAȘ-SEVERIN în dosarul nr. 5188/115/2013, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. RECONS S.A. Reșița și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți 
comerciale, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. RECONS S.A. Reșița (CUI:1063392) începând cu 
data de 26.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 103 / 22.01.2015 
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, 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 nr. 756/JS/11.12.2014, pronunțată de Tribunalul CARAȘ-SEVERIN în Dosarul nr. 5188/115/2013., prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. RECONS S.A. Reșița și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți 
comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 102/22.01.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. RECONS S.A. Reșița, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2015, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. RECONS S.A. Reșița (CUI:1063392) începând cu data de 26.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 104 / 22.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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, 

având în vedere că prin Decizia ASF nr. 1357/25.09.2014 prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. CERAMICA S.A. Iași, inițiată de către Eurobrick International B.V., va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) și (3) 
din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator autorizat înregistrat la ASF,  
obligație care nu a fost îndeplinită până în prezent, 

având în vedere faptul că prin Decizia ASF nr. 2224/23.12.2014 s-a respins plângerea prealabilă formulată  
de Eurobrick International B.V. și Brikston Cooperatief U.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1357/25.09.2014, 

având în vedere prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
până la derularea ofertei publice de preluare obligatorie ofertantul, în speță Eurobrick International B.V. și persoanele cu care 
acționează în mod concertat, respectiv societatea Ceramica S.A. nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent, 

având în vedere că Eurobrick International B.V. deține 84,88% din capitalul social al societății Ceramica S.A. Iași, 
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Eurobrick International B.V. este prezumat că acționează în mod concertat cu societatea Ceramica S.A., acestea având,  
una în raport de cealaltă, calitatea de societate-mamă și filială, în considerarea definițiilor societății-mamă și filială, prevăzute la art. 2 
alin. (1) pct. 6 respectiv 27 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ș i 
completările ulterioare și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor SSIF BT Securities S.A. înregistrate la ASF cu nr. 100746/17.10.2014 și nr. 110341/10.11.2014  
și adresei S.C. Ceramica S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/122753/15.12.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. Ceramica S.A. Iași, inițiată de  
S.C. Ceramica S.A. Iași. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Ceramica S.A. Iași, SSIF BT Securities S.A. și se va publica în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


