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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 81 / 11.03.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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, 

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în temeiul art. 23 și art. 24 alin. (1) lit. d) și art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12636/12.02.2015,  
nr. 12650/12.02.2015 și nr. 16171/23.02.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea componenței conducerii SIF MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Consiliului  
de Administrație al societății din data de 09/10 februarie 2015. 
Art. 2. Componența conducerii SIF MOLDOVA S.A. este următoarea: 

1. CEOCEA COSTEL 
2. DOROȘ LIVIU CLAUDIU 
3. IANCU CĂTĂLIN-JIANU-DAN. 

Art. 3. SIF MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 82 / 11.03.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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, 

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în temeiul art. 23 și art. 24 alin. (1) lit. d) și art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 



având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12636/12.02.2015,  
nr. 12650/12.02.2015 și nr. 16171/23.02.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al SIF MOLDOVA S.A., în conformitate cu  
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 2 din data de 10.02.2015. 
Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al SIF MOLDOVA S.A. este următoarea: 

1. CEOCEA COSTEL 
2. DOROȘ LIVIU CLAUDIU 
3. CIORCILĂ HORIA 
4. HANGA RADU 
5. IANCU CĂTĂLIN JIANU-DAN 
6. RADU OCTAVIAN CLAUDIU 
7. ALBU GHEORGHE. 

Art. 3. SIF MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 415 / 11.03.2015 
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, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002; 
- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiul în instanță care are ca obiect Hotărârea AGEA din data de 06.10.2014 de majorare a capitalului social al societății  

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 6703/31.10.2014 și înregistrată la ORC, 
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 11.03.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători  
de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța  
nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 19.438.285 de acțiuni emise  
ca urmare a majorării capitalului social al societății S.N. NUCLEARELECTRICA S.A., în baza Hotărârii AGEA din data de 06.10.2014, 
începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor acțiuni. 
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. 416 / 11.03.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și 

art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară  
(denumită în continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
1. în AGEA din data de 29.09.2014 s-a hotărât dizolvarea anticipată a SSIF CARPATICA INVEST, începerea procedurii  

de lichidare a acesteia în vederea radierii din Registrul Comerțului, precum și numirea Societății Profesionale FIDUCIA S.P.R.L. - 
membră a Uniunii Naționale a Participațiilor în Insolvență în calitate de lichidator. În prezent, societatea profesională  
FIDUCIA S.P.R.L. este înscrisă la O.N.R.C., în calitate de lichidator al SSIF CARPATICA INVEST; 

2. adresa înregistrată la ASF cu nr. 6902/26.01.2015 prin care SSIF CARPATICA INVEST a depus cererea de retragere  
a autorizației de funcționare, conform prevederilor art. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006; 

3. SSIF CARPATICA INVEST nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare  
ca societate de servicii de investiții financiare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 297/2004, 

luând în considerare Deciziile ASF nr. 394/16.05.2014, nr. 1002/12.08.2014, nr. 1220/11.09.2014 și nr. 1983/10.12.2014, 
în baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și a art. 11 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 



în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 11.03.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă, pentru o perioadă de 90 de zile, autorizația de funcționare a SSIF CARPATICA INVEST, acordată prin Decizia 
CNVM nr. 1826/16.06.2003, identificată cu CUI:8240700, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J32/1000/1996, cu sediul 
social în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu. 
Art. 2. În cadrul termenului menționat la art. 1 al prezentului act individual, SSIF CARPATICA INVEST are obligația de a finaliza 
demersurile efectuate în scopul retragerii, la cerere, a autorizației de funcționare ca societate de servicii de investiții financiare,  
prin completarea documentației depuse în vederea încadrării în prevederile art. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF CARPATICA INVEST și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST și se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 417 / 11.03.2015 
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), 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; 

- 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. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/18321/26.02.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. București 
inițiată de S.C. AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L. Boldești-Scăeni, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.553.428 de acțiuni (4,8408%); 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,2963 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 19.03.2015-08.04.2015; 
 intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF. 

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 cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. TONELI NUTRITION TITU 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 ASF nr. 16/2014. 
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, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 418 / 11.03.2015 
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), 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, 

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF BT Securities S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/6968/26.01.2015 și nr. RG/17543/24.02.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. CONBAC S.A. inițiată de Chiraples Aurel,  
ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 58.594 de acțiuni (34,9775%); 
 valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 13,11 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 18.03.2015-07.04.2015; 



 intermediarul ofertei: SSIF BT Securities S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF. 

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. CONBAC S.A. 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 ASF nr. 16/2014. 
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 publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 419 / 11.03.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile furnizate online de ONRC, potrivit cărora societatea FOREST AGRO SERVICE S.R.L. Dealu Morii - fosta FOREST 

AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii (CUI:975838) a fost radiată din registrul Comerțului ca urmare a lichidării și dizolvării acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  

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 societatea FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii 
(CUI:975838) începând cu data de 16.03.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 420 / 11.03.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile furnizate online de ONRC, potrivit cărora societatea FOREST AGRO SERVICE S.R.L. Dealu Morii - fosta FOREST 

AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii (CUI:975838) a fost radiată din registrul comerțului ca urmare a lichidării și dizolvării acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 419/11.03.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea FOREST 

AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea FOREST AGRO SERVICE S.A. Dealu Morii (CUI:975838) 
începând cu data de 16.03.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 421 / 11.03.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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: 
- 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. 122/10.02.2015, pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 3139/88/2011, prin care s-a dispus intrarea  

în faliment a societății SIAJ S.A. Tulcea (CUI:2367390) 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 11.03.2015,  
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 societatea SIAJ S.A. Tulcea (CUI:2367390) începând cu 
data de 16.03.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 422 / 11.03.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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: 
- 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. 122/10.02.2015, pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 3139/88/2011, prin care s-a dispus intrarea  

în faliment a societății SIAJ S.A. Tulcea (CUI:2367390) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
- Decizia nr. 421/11.03.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIAJ S.A. Tulcea, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SIAJ S.A. Tulcea (CUI:2367390) începând cu data de 16.03.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 423 / 11.03.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ  
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- Hotărârea AGEA din data de 15.01.2015 a societății DUCATEX S.A. Jilava privind „efectuarea demersurilor legale necesare 
admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, administrat de BVB, în conformitate cu Legea 151/2014”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 723/09.02.2015 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 3512/26.01.2015, 
în baza Rezoluției nr. 1512/26.01.2015; 

- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- prevederile Deciziei nr. 120/24.02.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea DUCATEX S.A. Jilava în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea DUCATEX S.A. Jilava de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,  
acțiunile emise de societatea DUCATEX S.A. Jilava (CUI:479036). 
Art. 2. Societatea DUCATEX S.A. Jilava și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică DUCATEX S.A. Jilava, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 424 / 11.03.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ  
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- Hotărârea AGEA din data de 30.01.2015 a societății INOX S.A. Măgurele privind „efectuarea demersurilor legale necesare 
admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 963/23.02.2015 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 6999/11.02.2015, în baza Rezoluției nr. 2743/11.02.2015; 

- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- prevederile Deciziei nr. 121/24.02.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea INOX S.A. Măgurele în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea INOX S.A. Măgurele de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,  
acțiunile emise de societatea INOX S.A. Măgurele (CUI:409430). 
Art. 2. Societatea INOX S.A. Măgurele și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică INOX S.A. Măgurele, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 425 / 11.03.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ  
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- Hotărârea AGEA din data de 23.12.2014 a societății PETROCART S.A. Piatra Neamț privind „efectuarea demersurilor legale 
necesare admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 357/20.01.2015 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 25728/30.12.2014, în baza Rezoluției nr. 
9650/30.12.2014; 

- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- prevederile Deciziei nr. 122/24.02.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea PETROCART S.A. Piatra Neamț în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea PETROCART S.A. Piatra Neamț de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,  
acțiunile emise de societatea PETROCART S.A. Piatra Neamț (CUI:2046136). 
Art. 2. Societatea PETROCART S.A. Piatra Neamț și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare 
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică PETROCART S.A. Piatra Neamț, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina  
de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 428 / 12.03.2015 
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. 44 lit. a) din Regulamentul CNVM 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 ASF cu nr. RG 12120/10.02.2015 și completată prin adresa nr. RG 21640/09.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Dumitrescu Maria Luiza 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. 429 / 12.03.2015 
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. 44 lit. a) din Regulamentul CNVM 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 ASF cu nr. RG 12120/10.02.2015 și completată prin adresa nr. RG 21640/09.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Dumitrescu Maria Luiza 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. 430 / 12.03.2015 
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. 44 lit. a) din Regulamentul CNVM 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 ASF cu nr. RG 12120/10.02.2015 și completată prin adresa nr. RG 21640/09.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Dumitrescu Maria Luiza și se echivalează cu cea corespunzătoare  
pentru consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 431 / 12.03.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 7 din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, 
având în vedere notificarea Financial Conduct Authority (FCA) înregistrată la ASF cu nr. RG/175/05.01.2015,  

completată prin adresele nr. RG/2552/13.01.2015 și nr. RG/3417/15.01.2015, 
având în vedere notificarea Financial Conduct Authority (FCA) înregistrată la ASF cu nr. RG/12620/12.02.2015, 
având în vedere notificarea Swedish Financial Supervisory Authority înregistrată la ASF cu nr. RG/6232/23.01.2015, 

completată prin adresele nr. SI-DRA/591.1/28.01.2015, nr. SI-DRA/591.2/03.02.2015 și nr. SI-DRA/591.3/09.02.2015, 



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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul public al ASF Societatea de Investiții cu Capital Variabil GENERATION IM FUND PUBLIC LIMITED 
COMPANY înregistrată cu nr. PJM09SIAMIRL0014, administrată de GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT LLP. 
Art. 2. Se radiază din Registrul public al ASF Societatea de Investiții cu Capital Variabil Hermes Alternative Investment Fund 
înregistrată cu nr. PJM09SIAMIRL0002, administrată de Hermes Alternative Investment Management LTD. 
Art. 3. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul RAM ONE înregistrată cu nr. CSC08FIAMSWE0029 administrată de  
RAM ONE AB. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


