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Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 1 / 09.04.2015 
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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea primită din partea autorității competente din Belgia (Banque National Bank) și înregistrată  

la ASF cu nr. RG21864/09.03.2015, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea  

următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se modifică art. 2 al Atestatului nr. 191/20.05.2008 după cum urmează: 
„Art. 2. BNP PARIBAS FORTIS SA/NV Bruxelles - sucursala București va putea desfășura, în limita autorizației acordate  
de autoritatea competentă din Belgia, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la  
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin. (1¹) lit. a), b), c), d), e), f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare”. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 56 / 09.04.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 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 dispozițiile, art. 57 alin. (2), art. 58, art. 59, art. 153-155 și art. 234 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, 

analizând cererea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 1902/09.01.2015, completată prin adresele  
nr. 25750/19.03.2015 și nr. 30532/02.04.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții PLUS INVEST, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligația publicării notei de informare  
a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www munteniainvest.ro, în termen de două zile lucrătoare 
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 



Art. 4. Se ridică suspendarea emisiunii și răscumpărării continue de unități de fond ale fondului deschis de investiții PLUS INVEST 
administrat de către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații. 
Art. 5. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 57 / 09.04.2015 
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 adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG27911/26.03.2015, 
în urma 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 Asociația Brokerilor a cursului de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” 
(codul CI IV 2015), care va avea loc la București în perioada 25-29 mai 2015, cu examinare în data de 08.06.2015. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menționat va avea următoarea componență: 

- Domnulete Maghita - președinte 
- Elena Granzulea - membru 
- Dana Tican - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant 
- Francesca Rainof - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 58 / 09.04.2015 
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 Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1)-(3) și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererile RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/23452/12.03.2015, nr. RG/24452/16.03.2015, 

nr. RG/25215/18.03.2015 și nr. RG/27740/25.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele  
RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 

1. IVAN DANIELA ASIF: 159/27.03.2015 

2. MUNTEANU ANCA MARIA ASIF: 154/24.03.2015 
3. DRAGOMIRESCU IOANA CRISTIANA ASIF: 157/24.03.2015 

4. DUMITRU GABRIEL FLORIN ASIF: 162/06.04.2015 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane, menționate la art. 1, în Registrul ASF, în calitate de agenți pentru servicii de 
investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

1. IVAN DANIELA PFR02ASIF/402742 
2. MUNTEANU ANCA MARIA PFR02ASIF/402743 

3. DRAGOMIRESCU IOANA CRISTIANA PFR02ASIF/402744 

4. DUMITRU GABRIEL FLORIN PFR02ASIF/402745 
 

Art. 3. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1  



și radierea acestora din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 115 / 09.04.2015 
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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. c)-d) și art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 20646/04.03.2015, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 26687/23.03.2015 și nr. 30391/02.04.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenței 
Consiliului de Administrație al societății în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
din data de 03.03.2015. 
Art. 2. S.I.F. BANAT-CRIȘANA 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 Statutului actualizat 
conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 647 / 06.04.2015 
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. 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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/15055/19.02.2015, completată prin adresa nr. RG/26889/23.03.2015, 
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, în numele societății de servicii de investiții 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. ROȘCA GRIGORE-MARIAN 100/29.01.2007 poz. 2 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

1. ROȘCA GRIGORE-MARIAN PFR02ASIF/261266 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 648 / 06.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin.(1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), 

art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității  
de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere faptul că: 
- prin adresele înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A. cu nr. 44726/28.10.2014, nr. 46783/13.11.2014 și nr. 10336/05.03.2015, 

societatea Roinvest Bucovina S.A. a solicitat corectarea unor erori privind 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. 
Rădăuți (simbol MOBT) deținute de 3 titulari de cont; 

- în data de 05.11.2013 SSIF Roinvest Bucovina S.A. a efectuat operațiunea de transfer în Secțiunea 1 din Secțiunea 2  
de registru a tuturor instrumentelor financiare aflate în evidența societății; 

- începând cu data de 21.11.2013 SSIF Roinvest Bucovina S.A. nu mai deține calitatea de participant la sistemul  
de compensare-decontare și registru al S.C. Depozitarul Central S.A., 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, pentru asigurarea stabilității bunei funcționări a piețelor  
de instrumente financiare și asigurarea protecției investitorilor, prevăzute la art. 5 lit. a) 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 prevederilor art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 24 din Titlul VI Capitolul 1 Secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate, precum și ca urmare a deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară 

din ședința din data de 25.03.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 06.04.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în Secțiunea 1 a registrului,  
după cum urmează: 

- 1.775 de acțiuni  din contul domnului Chifan Ion; 
-    321 de acțiuni din contul doamnei Irimescu Luminița; 
-    893 de acțiuni din contul domnului Robu Constantin. 

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația de a analiza toate documentele care au stat la baza înregistrării transferurilor  
în Secțiunea 1 de Registru a acțiunilor emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți (simbol MOBT), deținute de cei 3 clienți  
ai SSIF Roinvest Bucovina S.A. și a celor în baza cărora societatea ROINVEST BUCOVINA S.A. solicită corectarea erorilor  
în scopul restabilirii situației corecte. S.C. Depozitarului Central S.A. va transmite ASF opinia fundamentată ca rezultat al analizei 
realizate, precum și soluția tehnică aferentă. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 651 / 06.04.2015 
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. 124 alin. (1) 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 prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul 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. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

luând act de finalizarea, la data de 27.02.2015, a fuziunii prin absorbție a Fondului deschis de investiții OMNITRUST  
de către Fondul deschis de investiții OMNINVEST, 

având în vedere solicitarea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 19797/03.03.2015,  
completată prin adresele nr. 20912/05.03.2015 și nr. 23438/12.03.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului deschis de investiții OMNITRUST prin Deciziile CNVM nr. 473/27.02.1996  
și nr. 442/28.01.2004, în urma fuziunii cu fondul deschis de investiții OMNINVEST. 



Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400010, reprezentând înscrierea Fondului deschis de investiții 
OMNITRUST. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 668 / 09.04.2015 
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 C.I.M. nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

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 08.04.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 10.04.2015, 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 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 669 / 09.04.2015 
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., 

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 08.04.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 10.04.2015, 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 
 

DECIZIA NR. 671 / 09.04.2015 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adresei BT SECURITIES S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/25106/18.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care SIF MOLDOVA S.A. își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor  
S.C. ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București, la prețul de 42 de lei/acțiune. 
Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței  
pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională. 
Art. 3. Acțiunile S.C. ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare 
de la data publicării anunțului. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 672 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) 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 19.02.2015 a Societății pentru EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.A. Orșova privind 
„efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise  
de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de BVB, în conformitate cu Legea nr. 151/2014”; 

- 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. 217/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de Societatea pentru EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.A. Orșova în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de Societatea pentru EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.A. Orșova 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 08.04.2015,  
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 pentru EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.A. Orșova (CUI:1605558). 
Art. 2. Societatea pentru EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.A. Orșova 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 ș i ale 
Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică Societății pentru EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.A. Orșova, 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. 673 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) 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 27.01.2015 a societății MECANICA CODLEA S.A. jud. Brașov privind „inițierea demersurilor pentru 
listarea acțiunilor emise de Societatea Mecanica Codlea S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de  
Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 852/16.02.2015; 

- 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. 222/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea MECANICA CODLEA S.A. jud. Brașov în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea MECANICA CODLEA S.A. jud. Brașov 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 08.04.2015,  
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 MECANICA CODLEA S.A. jud. Brașov (CUI:1122928). 
Art. 2. Societatea MECANICA CODLEA S.A. jud. Brașov 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 societății MECANICA CODLEA S.A. jud. Brașov, 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. 674 / 09.04.2015 
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 ORIZONT TURISM S.A. Predeal privind „inițierea demersurilor pentru 
admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare 
administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1013/24.02.2015; 

- 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. 224/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ORIZONT TURISM S.A. Predeal în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ORIZONT TURISM S.A. Predeal 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 08.04.2015,  
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 ORIZONT TURISM S.A. Predeal (CUI:7626860). 
Art. 2. Societatea ORIZONT TURISM S.A. Predeal 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 S.C. ORIZONT TURISM S.A. Predeal și 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. 675 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) 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 PALACE S.A. Sinaia privind „admiterea tranzacționării acțiunilor emise de 
societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 667/05.02.2015, precum și Hotărârea AGEA PALACE S.A. din data de 16.02.2015 privind „efectuarea demersurilor necesare 
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, 
administrat de Bursa de Valori București”; 

- 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. 159/12.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea PALACE S.A. Sinaia în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea PALACE S.A. Sinaia privind emiterea 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 08.04.2015,  
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 PALACE S.A. Sinaia (CUI:1332822). 
Art. 2. Societatea PALACE S.A. Sinaia 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 PALACE S.A. Sinaia, 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. 676 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) 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 16.12.2014 a societății ROMNAV S.A. Brăila privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare -ATS-AeRO a acțiunilor societății”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 719/09.02.2015; 

- 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. 187/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ROMNAV S.A. Brăila în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ROMNAV S.A. Brăila privind emiterea 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 08.04.2015,  
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 ROMNAV S.A. Brăila (CUI:2251084). 
Art. 2. Societatea ROMNAV S.A. Brăila 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 ROMNAV S.A. Brăila, 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. 677 / 09.04.2015 
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 SEVERNAV S.A. Drobeta-Turnu-Severin din data de 23.12.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 417/22.01.2015 și Hotărârea AGEA din data de 21.03.2015 privind „admiterea la tranzacționare […] pe 
sistemul alternativ de tranzacționare ATS”; 

- 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. 225/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea SEVERNAV S.A. Drobeta-Turnu-Severin în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea SEVERNAV S.A. Drobeta-Turnu-Severin 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 08.04.2015,  
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 SEVERNAV S.A. Drobeta-Turnu-Severin (CUI:1606030). 
Art. 2. Societatea SEVERNAV S.A. Drobeta-Turnu-Severin 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 SEVERNAV S.A. Drobeta-Turnu-Severin, 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. 678 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) 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 19.02.2015 a societății STOFE S.A. Buhuși privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale 
necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), 
administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1185/05.03.2015; 

- 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. 226/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea STOFE S.A. Buhuși în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea STOFE S.A. Buhuși 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 08.04.2015,  
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 STOFE S.A. Buhuși (CUI:962838). 
Art. 2. Societatea STOFE S.A. Buhuși 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 societății STOFE S.A. Buhuși, 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. 679 / 09.04.2015 
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 20.01.2015 a societății TURISM COVASNA S.A. privind „inițierea demersurilor pentru listarea 
acțiunilor emise de societatea TURISM COVASNA S.A. pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori 
București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 860/17.02.2015; 

- 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. 227/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor ordinare și preferențiale emise de societatea TURISM COVASNA S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea TURISM COVASNA S.A. 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 08.04.2015,  
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 ordinare și preferențiale emise de societatea TURISM COVASNA S.A. (CUI:559747). 
Art. 2. Societatea TURISM COVASNA S.A. 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 TURISM COVASNA S.A., 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. 680 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) și art. 14 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 civilă nr. 175/SIND/03.02.2015, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 7454/62/2013, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societății CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. Ghimbav (CUI:16827706) 
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
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 CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. Ghimbav 
(CUI:16827706) începând cu data de 14.04.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 681 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) și art. 14 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 civilă nr. 175/SIND/03.02.2015, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 7454/62/2013, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societății CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. Ghimbav (CUI:16827706) 
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr. 680/09.04.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. Ghimbav, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. Ghimbav (CUI:16827706) 
începând cu data de 14.04.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 682 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) și art. 14 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; 
- Încheierea din data de 16.02.2015, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 153/122/2015, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societății DUNĂREA S.A. Giurgiu (CUI:1285607) și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
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 DUNĂREA S.A. Giurgiu (CUI:1285607) 
începând cu data de 14.04.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 683 / 09.04.2015 
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), art. 7 alin. (2) și art. 14 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; 
- Încheierea din data de 16.02.2015, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 153/122/2015, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societății DUNĂREA S.A. Giurgiu (CUI:1285607) și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr. 682/09.04.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
DUNĂREA S.A. Giurgiu, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea DUNĂREA S.A. Giurgiu (CUI:1285607) începând cu data de 14.04.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 684 / 09.04.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 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 următoarele: 
- din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. 

Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul; 
- de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor doi acționari Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize și 

până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia  
în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 
27.10.2009 în structura acționariatului Zalois Ltd Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 
25.11.2009, 27.04.2010, 29.08.2011, 27.04.2012 și 25.04.2013 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de Administrație, 
neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.); 

- Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize dețin împreună 560.960.000 de acțiuni reprezentând 50,42% din capitalul social  
al S.C. AMONIL S.A. și aveau obligația să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni emise  
de S.C. AMONIL S.A. Slobozia și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize nu au depus la ASF documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. AMONIL S.A. Slobozia; 

- dispozițiile Deciziei ASF nr. 1458/09.10.2014; 
- art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- art. 273² alin. (4) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City, în calitate de acționar  
al S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 470.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 5, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile 
de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. În aplicarea art. 203 (1) din Legea nr. 297/2004 ZALOIS LTD Belize și JOVLINE LTD Belize, împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la ASF 
documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 



Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City  
și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași Km 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 685 / 09.04.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 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 următoarele: 
- din datele și documentele deținute în legătură cu Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize, acționari ai S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul; 
- de la intrarea în structura acționariatului a S.C. AMONIL S.A. Slobozia a celor doi acționari Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize 

și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. AMONIL S.A. Slobozia  
în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 27.10.2009 
în structura acționariatului Zalois Ltd Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 
27.04.2010, 29.08.2011, 27.04.2012 și 25.04.2013 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de Administrație, 
neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.); 

- Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize dețin împreună 560.960.000 de acțiuni reprezentând 50,42% din capitalul social  
al S.C. AMONIL S.A. și aveau obligația să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni emise  
de S.C. AMONIL S.A. Slobozia și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- Jovline Ltd Belize și Zalois Ltd Belize nu au depus la ASF documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. AMONIL S.A. Slobozia; 

- dispozițiile Deciziei ASF nr. 1457/09.10.2014; 
- art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- art. 273² alin. (4) lit. c din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City, în calitate de acționar al 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 470.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 5, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile 
de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, ZALOIS LTD Belize și JOVLINE LTD Belize, împreună cu persoanele  
cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la ASF 
documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City  
și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași Km 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 687 / 09.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/22.10.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 774 din 24 octombrie 2014, 

având în vedere următoarele: 
 acțiunile emise de S.C. DOROBANȚUL S.A. Ploiești sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate; 
 S.C. DOROBANȚUL S.A. Ploiești se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
 Legea nr. 151/2014 nu exclude de la aplicabilitate societățile care se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
 până în prezent acționarii S.C. DOROBANȚUL S.A. Ploiești nu au fost convocați, în temeiul Legii nr. 151/2014, la adunarea 

generală extraordinară în vederea adoptării unei decizii referitoare la întreprinderea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării 



acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; 
 administratorul judiciar al S.C. Dorobanțul S.A. Ploiești, Carduelis Consulting IPURL, are competența de a convoca, prezida și 

asigura secretariatul ședințelor adunării generale a acționarilor potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, 
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015,  

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

Art. 1. Societatea DOROBANȚUL S.A. Ploiești (CUI:3196905) are obligația prin Administratorul judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL 
de a pune în aplicare prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, respectiv de a convoca, în condițiile prevăzute de art. 117 și 
art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată și de a asigura derularea, în cel mult 45 de zile de la data comunicării prezentei decizii,  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru ca aceștia să ia o decizie cu privire la efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată  
sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare persoanelor 
responsabile. 
Art. 3. Societatea DOROBANȚUL S.A. Ploiești are obligația de a transmite la ASF, fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore  
de la data convocării și de la data desfășurării AGEA, Rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Carduelis Consulting IPURL cu sediul în Ploiești, str. Cerceluș nr. 33, județul Prahova,  
S.C. Dorobanțul S.A. cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 119, județul Prahova, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul BVB în vederea informării corespunzătoare  
a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 688 / 09.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/22.10.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 774 din 24 octombrie 2014, 

având în vedere următoarele: 
 acțiunile emise de S.C. MOLDOMOBILA S.A. Iași sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate; 
 S.C. MOLDOMOBILA S.A. Iași se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
 Legea nr. 151/2014 nu exclude de la aplicabilitate societățile care se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
 până în prezent acționarii S.C. MOLDOMOBILA S.A. Iași nu au fost convocați, în temeiul Legii nr. 151/2014, la adunarea 

generală extraordinară în vederea adoptării unei decizii referitoare la întreprinderea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării 
acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; 

 administratorul judiciar al S.C. MOLDOMOBILA S.A. Iași, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., are competența  
de a convoca, prezida și asigura secretariatul ședințelor adunării generale a acționarilor potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, 

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015,  

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

Art. 1. Societatea MOLDOMOBILA S.A. Iași (CUI:1969451) are obligația prin Administratorul judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE 
LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. de a pune în aplicare prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, respectiv de a convoca,  
în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată și de a asigura derularea, în cel mult 45 de zile  
de la data comunicării prezentei decizii, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru ca aceștia să ia o decizie cu privire 
la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate 
pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare persoanelor 
responsabile. 
Art. 3. Societatea MOLDOMOBILA S.A. Iași are obligația de a transmite la ASF, fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore  
de la data convocării și de la data desfășurării AGEA, Rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. cu sediul în Iași, Aleea Nicolina nr. 82, 
județul Iași și S.C. MOLDOMOBILA S.A. cu sediul în Iași, str. Bucium, nr. 34, județul Iași, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul BVB în vederea informării corespunzătoare  
a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 695 / 09.04.2015 
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, 

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 ROMBELL SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/28637/27.03.2015, 
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 domnului COROIAN SEPTIMIU AURELIAN 
prin Decizia nr. 50/19.01.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/120510 reprezentând înregistrarea domnului COROIAN SEPTIMIU AURELIAN 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


