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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 59 / 20.04.2015 
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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/28957/30.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională pentru Agenți delegați 
cu următoarele coduri: ADEL1.2015, ADEL2.2015, ADEL3.2015, ADEL4.2015, ADEL5.2015, ADEL6.2015, ADEL7.2015 și ADEL8.2015, 
care vor avea loc la București și Sibiu în următoarele perioade: 
 ADEL1.2015, pentru perioada 20-24 aprilie 2015; 
 ADEL2.2015, pentru perioada 4-8 mai 2015; 
 ADEL3.2015, pentru perioada 11-15 mai 2015; 
 ADEL4.2015, pentru perioada 18-22 mai 2015; 
 ADEL5.2015, pentru perioada 25-29 mai 2015; 
 ADEL6.2015, pentru perioada 08-12 iunie 2015; 
 ADEL7.2015, pentru perioada 15-19 iunie 2015; 
 ADEL8.2015,pentru perioada 22-26 iunie 2015. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
 ADEL1.2015, 24 aprilie 2015 - București; 
 ADEL2.2015, 8 mai 2015 - București; 
 ADEL3.2015, 15 mai 2015 - București; 
 ADEL4.2015, 22 mai 2015 - Sibiu; 
 ADEL5.2015, 29 mai 2015 - București; 
 ADEL6.2015, 12 iunie 2015 - București; 
 ADEL7.2015, 19 iunie 2015 - Sibiu; 
 ADEL8.2015, 26 iunie 2015 - București. 

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, vor avea următoarele componențe: 
A) Pentru cursul având codul ADEL1.2015 care va avea loc la București, cu examinare în data de 24.04.2015: 

- Corina Mănescu - președinte 
- Iuliana Gaspar - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Ana Tănăsescu - membru supleant. 

B) Pentru cursul având codul ADEL2.2015, care va avea loc la București, cu examinare în data de 08.05.2015: 
- Adrian Nan - președinte 
- Daniela Bolea - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Sever Meșca - membru supleant. 



C) Pentru cursul având codul ADEL3.2015 care va avea loc la București, cu examinare în data de 15.05.2015: 
- Jenica Soltan - președinte 
- Lehel Zolya - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Sever Meșca - membru supleant. 

D) Pentru cursul având codul ADEL4.2015 care va avea loc la Sibiu, cu examinare în data de 22.05.2015: 
- Viorica Laubach - președinte 
- Camelia Zaharia - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Ionela Dubencu - membru supleant. 

E) Pentru cursul având codul ADEL5.2015 care va avea loc la București, cu examinare în data de 29.05.2015: 
- Ionela Dubencu - președinte 
- Roxana Anghel - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Adrian Nan - membru supleant. 

F) Pentru cursul având codul ADEL 6.2015 care va avea loc la București, cu examinare în data de 12.06.2015: 
- Beatrice Vlad - președinte 
- Andrei Blidar - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Alina Olar - membru supleant. 

G) Pentru cursul având codul ADEL7.2015 care va avea loc la Sibiu, cu examinare în data de 19.06.2015: 
- Mircea Arhip - președinte 
- Mihai Crișan - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Leontin - membru supleant. 

H) Pentru cursul având codul ADEL8.2015 care va avea loc la București cu examinare în data de 26.06.2015: 
- Mircea Arhip - președinte 
- Mihai Crișan - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Leontin - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 60 / 20.04.2015 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/124967/19.12.2014, completată prin adresele nr. RG/7004/27.01.2015 și nr. RG/28983/30.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. Cluj-Napoca, bd. Eroilor nr. 45, ap. 15, jud. Cluj 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să transmită la ASF  
copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul  
de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 



Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 61 / 23.04.2015 
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, 

în baza prevederilor art. 129 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2014  

pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
analizând cererea S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/5407/21.01.2015,  

completată prin adresele nr. RG/8559/30.01.2015, nr. RG/288975/30.03.2015 și nr. RG/32236/08.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificările aduse Actului constitutiv al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. în vederea încadrării  
în prevederile art. 129 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.A. nr. 65/25.03.2015. 
Art. 2. S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în cuprinsul actului 
constitutiv ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 62 / 23.04.2015 
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, 

în baza prevederilor art. 129 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2014  

pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
ținând cont de faptul că nu se impune modificarea actului constitutiv prin excluderea din cuprinsul acestuia a prevederilor 

referitoare la îndeplinirea cerințelor cu privire la integritatea acționarilor și structura acționarilor prevăzute de reglementările  
în vigoare emise de ASF, întrucât acestea sunt obligații în vigoare care revin operatorului de piață, precum și de faptul că aceste 
modificări nu fac obiectul alinierii la prevederile art. 129 din Legea nr. 297/2004, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 90/2014,  
iar modificarea actului constitutiv (alta decât cea dispusă prin OUG nr. 90/2014) este de competența A.G.E.A., 

analizând cererea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2609/13.01.2015,  
completată prin adresele nr. RG/44707/19.01.2015, nr. RG/12930/12.02.2015 și nr. RG/25772/19.03.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările aduse Actului constitutiv al S.C. Bursa de Valori București S.A. în vederea încadrării  
în prevederile art. 129 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.A. nr. 13/16.03.2015,  
cu efectuarea modificărilor prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în cuprinsul actului 
constitutiv ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

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



Anexă la Autorizația nr. 62/23.04.2015 
 

Modificări aduse Actului constitutiv al S.C. Bursa de Valori București S.A. 
 

Alineatul (3) al articolului 21 din Actului constitutiv al S.C. Bursa de Valori București S.A. va avea următorul conținut: 
„(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor și structura acționariatului Societății,  
prevăzute în reglementările ASF, respectiv cerințele cu privire la dobândirea de acțiuni aferente pragului prevăzut la alin. (2), sau se omite 
obținerea aprobării ASF, dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept.  
Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului de prezență necesar desfășurării Adunării Generale a acționarilor”. 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 63 / 23.04.2015 
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. 7 alin. (2) 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. 5 alin. (1), art. 7 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/25308/18.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A.,  
cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate,  
în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA din data de 12.03.2015. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. va putea desfășura următoarele activități: 

1. servicii și activități de investiții: 
a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
b) executarea ordinelor în numele clienților; 
d) administrarea portofoliilor; 
e) consultanță pentru investiții; 
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; 

1¹. servicii conexe: 
a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură  

cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; 
c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia,  

precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; 
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate; 
e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile  

cu instrumente financiare; 
g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la pct. 1, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1¹ lit. a), c), d) și e) 

legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile 
de investiții și serviciile conexe. 

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. 1¹ lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 
privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele 
care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către ASF. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 64 / 23.04.2015 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012  
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 31 alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 32 și art. 33 din Regulamentul 
nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a 
depozitarilor, 

analizând solicitarea PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI transmisă prin adresa nr. 21382/06.03.2015, completată prin 
adresele nr. 22200/10.03.2015 și nr. 29637/31.03.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI ca urmare a modificării 
obiectului de activitate al societății, în baza Hotărârii AGEA nr. 20 din data de 26.02.2015 și cu Actul constitutiv rescris al societății. 
Art. 2. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI poate desfășura următoarele activități: 

1. societatea va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), 
stabilite în Romania sau în alt stat membru; 

2. pe lângă administrarea OPCVM menționată la alin. (1), Societatea poate administra, sub condiția autorizării ASF și alte 
organisme de plasament colectiv (AOPC), pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale. 

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 65 / 24.04.2015 
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 Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/30208/01.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna Zabarcencu Mihaela Gabriela având Atestatul profesional nr. 98/11.07.2011 în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul social situat  
în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 5, corp C, sector 2. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Zabarcencu Mihaela Gabriela în Registrul ASF cu nr. PFR02ASIF/402746 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta 
și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 134 / 23.04.2015 
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 baza art. 114 alin. (2) coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) lit. d), art. 205 alin. (1) lit. b) și art. 206 alin. (1) 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. 202 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, 

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 8 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 19/2012, 
analizând cererea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 4815/19.01.2015, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. 23554/13.03.2015, nr. 26834/23.03.2015 și nr. 28234/26.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se înregistrează Fondul închis de investiții Alchemist, administrat de S.A.I. Atlas Asset Management S.A. și având ca 
depozitar Banca Comercială Română S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (AOPC) cu o politică de investiții 
diversificată, care atrag în mod privat resurse financiare. 
Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului închis de investiții Alchemist în Registrul ASF - Secțiunea Fonduri închise de investiții din România, 
cu numărul CSC08FIIRS/400039. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 731 / 20.04.2015 
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) 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; 

- tranzacțiile derulate la data de 16.04.2015 pe piața B.V.B.-RASDAQ, având ca obiect vânzarea de către S.C. COMCM S.A. 
Constanța a unui număr de 1.004.800 de acțiuni emise de S.C. SCUT S.A. Constanța, prin intermediul SSIF BT Securities S.A.; 

- precizările formulate de COMCM prin reprezentant convențional, prin adresa nr. 82183/17.04.2015 înregistrată la ASF  
cu nr. RG/35616/17.04.2015, potrivit cărora instrucțiunile de vânzare a 1.004.800 de acțiuni ale S.C. SCUT S.A. date în cursul zilei 
de 16.04.2015 „nu sunt asumate de reprezentanții legali ai Societății”, precum și solicitarea acestora de a se bloca astfel de tranzacții; 

- atribuțiile și prerogativele conferite ASF și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în exercitarea rolului activ al ASF privind asigurarea stabilității, transparenței și bunei funcționări a piețelor de instrumente 

financiare, precum și promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.04.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 20.04.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarului, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiunile 
care au făcut obiectul tranzacțiilor derulate la data de 16.04.2015, transferul asupra celor 1.004.800 de acțiuni emise de S.C. SCUT S.A. 
Constanța, deținute de S.C. COMCM S.A. Constanța, obiect al tranzacțiilor din 16.04.2015 cu tichetele nr. 13566931, nr. 13568382 
și nr. 13568523. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și se comunică Bursei de Valori București S.A., 
S.C. Depozitarul Central S.A. și SSIF BT Securities S.A., în vederea adoptării măsurilor care se impun. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 734 / 20.04.2015 
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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/124964/19.12.2014, completată prin adresele nr. RG/1508/08.01.2015, nr. RG/7004/27.01.2015 și nr. RG/28983/30.03.2015, 



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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter 
și corp B, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. POP LIANA 3465/09.09.2004 poz. 4 
 

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. POP LIANA PFR02ASIF/120363 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 735 / 20.04.2015 
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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 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 art. 14 alin. (1) lit. a) și art. 15 din Regulamentul ASF nr. 4/2014, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrate la ASF  

cu nr. RG/124964/19.12.2014, nr. RG/126841/29.12.2014 și nr. RG/26070/20.03.2015, completate prin adresele nr. RG/1508/08.01.2015, 
nr. RG/7004/27.01.2015 și nr. RG/28983/30.03.2015, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare  
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, 
jud. Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1 PETRASCU VIRGIL-SORIN 2234/27.11.2008 

2 GHITA-ALBULESCU ALECSANDRU 1539/29.07.2008 poz. 3 

3 LUNTRARU CLAUDIU-IOAN 2605/17.12.2007 

4 IOBAGIU GRATIAN-VLADUT 91/26.01.2007 

5 DANILA SILVIU-LEON 1340/27.06.2008 poz. 5 

6 PINTEA CRISTIAN 590/27.03.2008 poz. 3 

7 FLOREAN ELENA 4081/12.10.2004 

8 POP MARIUS-MIHAITA 2464/28.11.2007 

9 BODIU ADRIAN CORNEL 1357/13.06.2006 

10 MARINI CALIN ALESSANDRO 1340/27.06.2008 poz. 3 

11 TUDOSE OLIVIA 1539/29.07.2008 poz. 1 

12 BUZE GABRIEL VIRGIL 1340/27.06.2008 poz. 2 

13 SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL 715/10.04.2008 poz. 2 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarelor persoane: 
 

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

1 PETRASCU VIRGIL-SORIN PFR02ADEL/010605 

2 GHITA-ALBULESCU ALECSANDRU PFR02ADEL/160759 

3 LUNTRARU CLAUDIU-IOAN PFR02ADEL/260684 

4 IOBAGIU GRATIAN-VLADUT PFR02ADEL/060614 

5 DANILA SILVIU-LEON PFR02ADEL/060664 

6 PINTEA CRISTIAN PFR02ADEL/260659 



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

7 FLOREAN ELENA PFR02ADEL/120784 

8 POP MARIUS-MIHAITA PFR02ADEL/300689 

9 BODIU ADRIAN CORNEL PFR02ADEL/050626 

10 MARINI CALIN ALESSANDRO PFR02ADEL/120554 

11 TUDOSE OLIVIA PFR02ADEL/200568 

12 BUZE GABRIEL VIRGIL PFR02ADEL/300553 

13 SANCHEZ-PEREZ ANGEL-MIGUEL PFR02ADEL/300613 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 736 / 20.04.2015 
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. 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 prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

ținând cont de art. 195 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare 
a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

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

având în vedere notificarea Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. 31195/06.04.2015, 

ținând cont de Atestatul nr. 14/18.02.2011, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se confirma faptul că Organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund, înregistrat și supravegheat de către 
Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de 
investiții, cu următoarele sub-fonduri: 

  1. (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 
  2. (LF) EQUITY - INSTITUTIONAL PORTOFOLIOS FUND 
  3. (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE MARKETS FUND 
  4. (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND 
  5. (LF) MONEY MARKET - INCOME PLUS $ FUND 
  6. (LF) ABSOLUTE RETURN FUND 
  7. (LF) SPECIAL PURPOSE - CLICK FUND 
  8. (LF) SPECIAL PURPOSE - DOUBLE CLICK FUND 
  9. (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER FUND 
10. (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS FUND 
11. (LF) SPECIAL PURPOSE - DUAL FORMULA FUND 
12. (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 
13. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT FUND 
14. (LF) ABSOLUTE RETURN II FUND 
15. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT II FUND 
16. (LF) SPECIAL PURPOSE 8% EQUITY FORMULA € FUND 
17. (LF) SPECIAL PURPOSE 6% EQUITY FORMULA $ FUND 
18. (LF) SPECIAL PURPOSE 10% EQUITY FORMULA PLN FUND 
19. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III FUND 
20. (LF) MONEY MARKET - CASH FUND 
21. (LF) BALANCED - ACTIVE FUND 
22. (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 
23. (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE. 

Art. 2. Atestatul nr. 14/18.02.2011 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act. 
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 737 / 20.04.2015 
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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/124964/19.12.2014, completată prin adresele nr. RG/1508/08.01.2015, nr. RG/7004/27.01.2015 și nr. RG/28983/30.03.2015, 
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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter 
și corp B, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. IONESCU ALIN-VIRGIL 3322/19.08.2004 poz. 5 
 

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. IONESCU ALIN-VIRGIL PFR02ASIF/120353 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 738 / 20.04.2015 
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, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 9 - Societăți de investiții de tip alternativ/închis Subsecțiunea 3 - Societăți de 
investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere notificarea înregistrată cu nr. RG/15027/19.02.2015, transmisă ASF de către Financial Conduct Authority 
cu privire la intenția Octave Investment Management LLP (AFIA) de distribuție în România de titluri de participare ale următoarelor: 

- Octave Systematic Fund PLC 
- Octave Equity Fund, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF Secțiunea 9 - Societăți de investiții de tip alternativ/închis - Subsecțiunea 3 - Societăți de investiții 
de tip alternativ din alte state membre (SIAM), următoarele: 
 

Administrator de fonduri de 
investiții alternative (AFIA) 

Denumire (SIAM) 
Țara de origine 

SIAM 
Nr. de înscriere în Registrul ASF 

Octave Investment Management LLP Octave Systematic Fund PLC Ireland PJM09SIAMIRL0019 
 

Art. 2. Se înscrie în Registrul ASF Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM), următoarele FIA: 
 



Administrator de fonduri de 
investiții alternative (AFIA) 

Denumire fond de investiții 
alternative (FIA) 

Țara de origine 
FIA 

Nr. de înscriere în Registrul ASF 

Octave Investment Management LLP Octave Equity Fund Ireland CSC08FIAMIRL0042 
 

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 739 / 20.04.2015 
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 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 

sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
ca urmare a transmiterii de către societatea AGROMEC DAIA S.A. Giurgiu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA 

din data de 22.09.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 6482/20.10.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 12832/09.10.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.2015,  
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 AGROMEC DAIA S.A. Giurgiu 
(CUI:8174606) începând cu data de 21.04.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 740 / 20.04.2015 
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 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 

sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
ca urmare a transmiterii de către societatea AGROMEC DAIA S.A. Giurgiu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA 

din data de 22.09.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 6482/20.10.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 12832/09.10.2014, 

având în vedere Decizia nr. 739/20.04.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
AGROMEC DAIA S.A. Giurgiu, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AGROMEC DAIA S.A. Giurgiu (CUI:8174606) începând cu  
data de 21.04.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 741 / 20.04.2015 
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 22.12.2014 a societății BRAICONF S.A. Brăila privind „tranzacționarea acțiunilor emise de  
S.C. BRAICONF S.A. Brăila pe sistemul alternativ de tranzacționare din cadrul BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 273/15.01.2015; 



- 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. 161/12.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea BRAICONF S.A. Brăila în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea BRAICONF S.A. Brăila 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 16.04.2015,  
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 BRAICONF S.A. Brăila (CUI:2266085). 
Art. 2. Societatea BRAICONF 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, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică BRAICONF S.A. Brăila 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. 742 / 20.04.2015 
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 27.01.2015 a societății INDEPENDENȚA S.A. Sibiu privind „inițierea demersurilor pentru listarea acțiunilor 
emise de societatea INDEPENDENȚA S.A. Sibiu pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 810/13.02.2015; 

- 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. 221/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea INDEPENDENȚA S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea INDEPENDENȚA S.A. Sibiu 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 16.04.2015,  
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 INDEPENDENȚA S.A. Sibiu (CUI:2577677). 
Art. 2. Societatea INDEPENDENȚA S.A. Sibiu 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică INDEPENDENȚA S.A. Sibiu 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. 743 / 20.04.2015 
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 02.02.2015 a societății ALIMENTARA S.A. Slatina privind „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de ALIMENTARA S.A. în cadrul 
Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 752/10.02.2015; 

- 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. 215/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ALIMENTARA S.A. Slatina în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ALIMENTARA S.A. Slatina 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 16.04.2015,  
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 ALIMENTARA S.A. Slatina (CUI:1513357). 
Art. 2. Societatea ALIMENTARA S.A. Slatina 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 ALIMENTARA S.A. Slatina 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. 744 / 20.04.2015 
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 22.01.2015 a societății FORAJ SONDE S.A. Craiova privind „efectuarea demersurilor legale necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare  
al Bursei de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 884/18.02.2015; 

- 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. 220/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Craiova în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea FORAJ SONDE S.A. Craiova 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 16.04.2015,  
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 FORAJ SONDE S.A. Craiova (CUI:3730778). 
Art. 2. Societatea FORAJ SONDE S.A. Craiova 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică FORAJ SONDE S.A. Craiova 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. 745 / 20.04.2015 
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 12.01.2015 a societății F.A.M. S.A. Galați privind „tranzacționarea acțiunilor pe sistemul alternativ  
de tranzacționare din cadrul BVB 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. 218/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea F.A.M. S.A. Galați în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea F.A.M. S.A. Galați 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 16.04.2015,  
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 F.A.M. S.A. Galați (CUI:1625555). 
Art. 2. Societatea F.A.M. S.A. Galați 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 



Art. 3. Prezenta decizie se comunică F.A.M. S.A. Galați 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. 746 / 20.04.2015 
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 22.12.2014 a societății Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A. București privind 
„tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 568/29.01.2015; 

- 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. 183/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A. București în cadrul sistemului 
alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A. București 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 16.04.2015,  
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 Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A. București (CUI: 341644). 
Art. 2. Societatea Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A. București 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 Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A. București 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. 747 / 20.04.2015 
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 12.02.2015 a societății MOBAM S.A. Baia Mare privind „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare 
administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1072/27.02.2015; 

- 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. 223/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea MOBAM S.A. Baia Mare în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea MOBAM S.A. Baia Mare 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 16.04.2015,  
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 MOBAM S.A. Baia Mare (CUI:2201663). 
Art. 2. Societatea MOBAM S.A. Baia Mare 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 MOBAM S.A. Baia Mare 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. 748 / 20.04.2015 
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 19.12.2014 a societății FIRM RECOM S.A. București privind „efectuarea demersurilor necesare  
în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS-CAN”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 432/10.02.2015; 

- 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. 219/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea FIRM RECOM S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea FIRM RECOM S.A. București 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 16.04.2015,  
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 FIRM RECOM S.A. București (CUI:404262). 
Art. 2. Societatea FIRM RECOM S.A. București 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică FIRM RECOM S.A. București 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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 749 / 20.04.2015 
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: 
- Prundianu Silviu deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu Severin, 

ca urmare a tranzacțiilor realizate pe piața de capital în data de 23.04.2014; 
- Prundianu Silviu a fost notificat că are obligația de a respecta dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004; 
- prin Decizia ASF nr. 985/07.08.2014 s-a dispus ca prețul de ofertă să fie determinat conform art. 204 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, 

documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu Severin  
urmând a fi depusă la ASF în termen de 30 de zile; 

- Prundianu Silviu împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu a depus la ASF documentația completă 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu Severin, conform celor solicitate  
prin Decizia nr. 985/07.08.2014; 

- dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001; 
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment Prundianu Silviu, în calitate de acționar al S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu Severin (CUI:1605868). 
Art. 2. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, Prundianu Silviu împreună cu persoanele cu care acționează  
în mod concertat are obligația să depună la ASF, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația completă aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CICERO S.A. Drobeta Turnu Severin. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune sancțiuni 
corespunzătoare persoanelor responsabile. 
Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Prundianu Silviu și S.C. CICERO S.A. cu sediul în str. Independenței nr. 39, bl. KA2, 
Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 750 / 20.04.2015 
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: 
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. deține 34.305.693 de acțiuni reprezentând 51,89% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. 

Oradea ca urmare a tranzacției din data de 30.12.2011 decontată în data de 04.01.2012; 
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul 

legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 

- domnul Tibor Tincău deține 100% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea conform informațiilor  
de la O.N.R.C. la data de 01.04.2015 și 28,13% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. Oradea conform informațiilor  
de la Depozitarul Central la data de 05.03.2015; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 
- dispozițiile Instrucțiunii CNVM nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte; 
- dispozițiile Deciziei ASF nr. 1508/20.10.2014; 
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) 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 16.04.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor în calitate de asociat unic al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea  
acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 200.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
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. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la ASF, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, 
singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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 domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 751 / 20.04.2015 
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, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
 acțiunile emise de societatea ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 acționarii societății ILFOVEANA S.A. nu au fost convocați la adunarea generală extraordinară, în temeiul Legii nr. 151/2014 

privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
 domnul Șerban Mircea, în calitate de Administrator unic al societății ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos, conform informațiilor 

furnizate de ONRC la data de 02.04.2015, nu a dispus măsurile necesare pentru a convoca și asigura desfășurarea adunării 
generale extraordinare a acționarilor Ilfoveana S.A., în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014,  
cu scopul dezbaterii de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, precum și ca 
aceștia să ia o decizie privitoare 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, 

pentru nerespectarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Șerban Mircea, în calitate de Administrator unic al societății 
ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos (CUI:477710). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul  
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. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Șerban Mircea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
ILFOVEANA S.A. cu sediul în Comuna Ștefăneștii de Jos, șoseaua Ștefănești nr. 15, jud. Ilfov. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Decizii și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 752 / 20.04.2015 
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 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012, 
în conformitate cu prevederile art. 183 și art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adresei Raiffeisen Bank înregistrate la ASF cu nr. 35873/17.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.04.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București: 
 valoarea programului: maximum 2.220.100.000 de lei; 
 caracteristicile principale ale fiecărei emisiuni de obligațiuni vor fi stabilite prin termenii finali; 
 locul de subscriere: la sediul Reiffeisen Bank și BT Securities S.A. Cluj și la oricare participant autorizat în conformitate cu 

mențiunile din cadrul prospectului de bază. 
Art. 2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în termenii finali. 
Art. 3. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București a obligațiunilor emise de Municipiul București 
se va realiza în baza prospectului de bază, a termenilor finali aferenți și a reglementărilor BVB. 
Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 761 / 21.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004  
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele 
reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia CNVM nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață 
Bursa de Valori București S.A., 

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/12239/11.02.2015, completată prin 
adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/27942/26.03.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A.,  
care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie. 
Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate  
de Bursa de Valori București S.A., care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF. 



Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexa la Decizia nr. 761/21.04.2015 

 
Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață 

 
1. După alin. (1¹) al art. 223 din Capitolul XIII Titlul III, se introduce un nou alineat, alin. (1²), cu următorul cuprins: 
„(…) 
(1²) Operațiunile de piață primară care au ca obiect titlurile de stat se vor desfășura în cadrul BVB în conformitate cu prevederile prospectului emis 
de Ministerul Finanțelor Publice, a documentelor emise în aplicarea acestuia, precum și a prevederilor prezentului Capitol.” 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 762 / 21.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), 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, 

analizând cele prezentate de direcția de specialitate cu privire la orarul de tranzacționare al piețelor reglementate din România, 
constatându-se inaplicabilitatea prevederilor Deciziei CNVM nr. 476/25.03.2009 privind obligația operatorilor de piață  

de a supune avizării modificarea orarului de tranzacționare al unei piețe reglementate cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior  
intrării în vigoare a acestuia, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16.04.2015,  
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. Decizia CNVM nr. 476/25.03.2009 își încetează aplicabilitatea. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Sibex-Sibiu 
Stock Exchange S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 775 / 22.04.2015 
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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 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 art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul ASF nr. 4/2014, 
analizând cererile SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrate la ASF  

cu nr. RG/27079/24.03.2015, nr. RG/27080/24.03.2015 și nr. RG/27085/24.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. ERDEI MARIA 1519/17.11.2010 poz. 1 

2. POP ADRIAN 931/20.07.2010 

3. NITA OVIDIU-COSMIN 1519/17.11.2010 poz. 2 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. ERDEI MARIA PFR02ADEL/300868 

2. POP ADRIAN PFR02ADEL/120767 

3. NITA OVIDIU-COSMIN PFR02ADEL/040869 



 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 776 / 22.04.2015 
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. 

Procedura de vot prin corespondență elaborată de conducerea SIF Transilvania S.A., aferentă AGOA din data  
de 29/30.04.2015, impune completarea unei procuri de reprezentare pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită modalitatea 
de vot secret. 

Modelul de buletin de vot prin corespondență cuprinde la rezoluțiile 7 și 13 corespunzătoare acelorași puncte de pe 
ordinea de zi completată, sub rubricile „pentru”, „împotrivă” și „abținere”, mențiunea „Vot secret conform împuternicirii anexate”,  
fără ca acesta să permită acționarului și exprimarea în mod nemijlocit prin completarea în mod direct în cadrul buletinului de vot  
a opțiunii acționarilor. 

Reprezentanții SIF Transilvania S.A. nu au dat curs solicitărilor ASF, formulate prin adresele nr. 1548/08.04.2015  
și nr. DETA11567/17.04.2015 și nu au completat procedurile astfel încât să se asigure exprimarea opțiunii de vot pentru toate 
rezoluțiile supuse aprobării A.G.A., prin toate mijloacele prevăzute de lege. 

Astfel, se constată că modul de întocmire a documentației necesare exprimării votului în AGOA SIF Transilvania S.A. 
convocată pentru data de 29/30.04.2015 limitează dreptul acționarilor de a vota prin corespondență în cazul punctelor de pe ordinea 
de zi care se aprobă prin vot secret, fapt ce contravine prevederilor art. 243 alin. (9) din Legea nr. 297/2004. 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  

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

Art. 1. Membrii Directoratului SIF Transilvania S.A. au obligația de a completa în regim de urgență și de a pune la dispoziția 
acționarilor materialele și procedurile aferente desfășurării AGOA din data de 29/30.04.2015 în sensul acordării posibilității 
acționarilor de a exercita votul secret prin corespondență și în mod direct, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (9)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii  
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 
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 intră în vigoare la data comunicării acesteia SIF Transilvania S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și se comunică operatorului de piață  
Bursa de Valori București S.A. și SIF Transilvania S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 777 / 22.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
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 adreselor S.S.I.F. INTERVAM S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/22492/10.03.2015 și nr. RG/30889/03.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care S.C. ISRO PRIVACOM S.R.L. își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor 
S.C. Administrare Cazare Cantine S.A. București, la prețul de 29,7528 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. Administrare Cazare Cantine 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, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 779 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 26.01.2015 a societății ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov privind „inițierea demersurilor 
pentru listarea acțiunilor emise de societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare 
administrat de Bursa de Valori București” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 873/17.02.2015; 

- 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. 251/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. 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 22.04.2015,  
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 ORGANE DE ASAMBLARE (CUI:1112290). 
Art. 2. Societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov 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 a Regulamentului ASF 
nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății ORGANE DE ASAMBLARE S.A. 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. 780 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 23.01.2015 a societății CARMECO S.A. Constanța privind „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 823/13.02.2015; 

- 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. 216/27.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea CARMECO S.A. Constanța în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CARMECO S.A. Constanța 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 22.04.2015,  
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 CARMECO S.A. Constanța (CUI:1861319). 
Art. 2. Societatea CARMECO S.A. Constanța 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 CARMECO S.A. Constanța, 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. 781 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 CEREALCOM S.A. Alexandria privind „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CEREALCOM pe Sistemul Alternativ 
de Tranzacționare […]”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 642/03.02.2015; 

- 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. 245/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea CEREALCOM S.A. Alexandria în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CEREALCOM S.A. Alexandria 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 22.04.2015,  
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 CEREALCOM S.A. Alexandria (CUI:9625020). 
Art. 2. Societatea CEREALCOM S.A. Alexandria 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății CEREALCOM S.A. Alexandria, 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. 782 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, 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 nr. 86 a AGEA din data de 17.02.2015 a societății SOMPLAST S.A. Năsăud privind „efectuarea demersurilor necesare 
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS BVB”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1137/04.03.2015; 

- 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. 254/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea SOMPLAST S.A. Năsăud în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea SOMPLAST S.A. Năsăud 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 22.04.2015,  
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 SOMPLAST S.A. Năsăud (CUI:575688). 
Art. 2. Societatea SOMPLAST S.A. Năsăud 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 SOMPLAST S.A. Năsăud, 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. 783 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 22.01.2015 a societății SIBAREX S.A. Câmpineanca privind „inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare 
a acțiunilor emise de S.C. SIBAREX S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București” 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1032/25.02.2015; 

- 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. 253/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea SIBAREX S.A. Câmpineanca în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea SIBAREX S.A. Câmpineanca 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 22.04.2015,  
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 SIBAREX S.A. Câmpineanca (CUI:1446908). 
Art. 2. Societatea SIBAREX S.A. Câmpineanca 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății SIBAREX S.A. Câmpineanca, 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. 784 / 23.04.2015 
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, aprobata cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, 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 FAIMAR S.A. Baia Mare care „aprobă cu unanimitate de voturi demersurile legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 702/06.02.2015; 

- 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. 276/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea FAIMAR S.A. Baia Mare în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea FAIMAR S.A. Baia Mare 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 22.04.2015,  
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 FAIMAR S.A. Baia Mare (CUI:2943069). 
Art. 2. Societatea FAIMAR S.A. Baia Mare 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 FAIMAR S.A. Baia Mare, 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. 785 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 18.02.2015 a societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. privind „… admiterea la 
tranzacționare a acțiunilor Societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) …”, publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea a IV-a, nr. 1315/12.03.2015; 

- 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. 247/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. în cadrul sistemului alternativ 
administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA 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 22.04.2015,  
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 COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. (CUI:9019856). 
Art. 2. Societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA 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. 786 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 26.01.2015 a societății LACTAG S.A. Costești privind „…efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ 
de tranzacționare (ATS) din cadrul BVB…”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 875/17.02.2015; 

- 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. 249/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea LACTAG S.A. Costești în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea LACTAG S.A. Costești 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 22.04.2015,  
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 LACTAG S.A. Costești (CUI:129103). 
Art. 2. Societatea LACTAG S.A. Costești 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății LACTAG S.A. Costești, 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. 787 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. privind „demersurile legale necesare 
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe sistemul alternativ de tranzacționare 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. 180/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. 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 22.04.2015,  
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 AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. (CUI:1555298). 
Art. 2. Societatea AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. 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 AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI 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. 788 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 13.02.2015 a societății ARGUS S.A. Constanța privind „efectuarea de către societate a demersurilor 
legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare - AeRO - administrat 
de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1130/03.03.2015; 

- 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. 244/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ARGUS S.A. Constanța în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ARGUS S.A. Constanța 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 22.04.2015,  
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 ARGUS S.A. Constanța (CUI:1872644). 
Art. 2. Societatea ARGUS S.A. Constanța 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății ARGUS S.A. Constanța, 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. 789 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 22.01.2015 a societății INSTIRIG S.A. Balș privind „efectuarea demersurilor legale, în conformitate 
cu Legea nr. 151/2014 privind admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS pe platforma BVB”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 754/11.02.2015; 

- 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. 248/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea INSTIRIG S.A. Balș în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea INSTIRIG S.A. Balș 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 22.04.2015,  
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 INSTIRIG S.A. Balș (CUI:1539780). 
Art. 2. Societatea INSTIRIG S.A. Balș 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică INSTIRIG S.A. Balș, 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. 790 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 14.02.2015 a societății COMCEREAL S.A. Tulcea privind „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare - AeRO - 
administrat de Bursa de Valori București” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1104/02.03.2015; 

- 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. 246/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea COMCEREAL S.A. Tulcea în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMCEREAL S.A. Tulcea 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 22.04.2015,  
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 COMCEREAL S.A. Tulcea (CUI:8392201). 
Art. 2. Societatea COMCEREAL S.A. Tulcea 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 societății COMCEREAL S.A. Tulcea, 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. 791 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 21.01.2015 a societății MINEXFOR S.A. Deva privind „AGEA aprobă ca tranzacționarea acțiunilor societății 
MINEXFOR S.A. Deva, în concordanță cu prevederile Legii 151/2014, să se efectueze în cadrul unui sistem alternativ  
de tranzacționare (AeRo)” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 674/05.02.2015; 

- 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. 275/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea MINEXFOR S.A. Deva în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea MINEXFOR S.A. Deva 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 22.04.2015,  
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 MINEXFOR S.A. Deva (CUI:2114206). 
Art. 2. Societatea MINEXFOR S.A. Deva 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 a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății MINEXFOR S.A. Deva, 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. 792 / 23.04.2015 
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 21.01.2015 a societății UTILAJ GREU S.A. Murfatlar privind „inițierea demersurilor pentru listarea 
acțiunilor emise de societatea UTILAJ GREU S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori 
București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 868/17.02.2015; 

- 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. 255/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea UTILAJ GREU S.A. Murfatlar în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea UTILAJ GREU S.A. Murfatlar 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 22.04.2015,  
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 UTILAJ GREU S.A. Murfatlar (CUI:2410198). 
Art. 2. Societatea UTILAJ GREU S.A. Murfatlar 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 UTILAJ GREU S.A. Murfatlar, 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. 793 / 23.04.2015 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
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 LCS IMOBILIAR S.A. Cluj-Napoca privind „efectuarea demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea LCS IMOBILIAR S.A. pe Sistemul Alternativ  
de Tranzacționare - AeRO - administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 785/12.02.2015; 

- 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. 277/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea LCS IMOBILIAR S.A. Cluj-Napoca în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea LCS IMOBILIAR S.A. Cluj-Napoca 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 22.04.2015,  
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 LCS IMOBILIAR S.A. Cluj-Napoca (CUI:19143125). 
Art. 2. Societatea LCS IMOBILIAR S.A. Cluj-Napoca 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 a Regulamentului ASF 
nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică LCS IMOBILIAR S.A. Cluj-Napoca, 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. 794 / 22.04.2015 
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 O.R.C. 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 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 27.04.2015, 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. 795 / 23.04.2015 
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 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 27.04.2015, 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. 796 / 23.04.2015 
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, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere că: 
- nivelul lichidităților SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu asigură necesarul pentru acoperirea cheltuielilor curente  

ale societății și pentru desfășurarea corespunzătoare a activității specifice; 
- lichiditățile și fondurile proprii ale societății au înregistrat scăderi semnificative pe parcursul anului 2014; 
- SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu a respectat planul de măsuri întocmit la solicitarea ASF, care viza îmbunătățirea situației 

financiare și a organizării activității interne, astfel încât să conducă la o rezervă de lichiditate cel puțin egală cu datoriile curente; 
- prin adresa SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nr. 5043/26.02.2015, înregistrată la ASF cu nr. 18577/26.02.2015,  

a fost comunicată solicitarea de instituire a popririi asupra unui număr de 4.415.684 de acțiuni deținute de Jolidon Import Export S.R.L. 
(acționar majoritar) la SSIF Interdealer Capital Invest S.A.; 

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Interdealer Capital Invest S.A. din data de 09.04.2015  
nu a aprobat majorarea capitalului social în lipsa situațiilor financiare aferente anului 2014, aceasta urmând a fi discutată  
în a doua parte a lunii mai 2015; 

- prin adresa nr. SIDAS6338/25.06.2014 s-a solicitat SSIF Interdealer Capital Invest S.A. ca în situația în care măsurile dispuse de 
conducere nu vor avea ca efect îmbunătățirea situației financiare, societatea să informeze în timp util clienții asupra 
consecințelor pe care le va avea reducerea obiectului de activitate al societății la nivel minim, referitor la activele acestora aflate 
în custodia societății; 

- prin adresa nr. VPI3592/31.03.2015, ASF a învederat societatea că „în condițiile în care AGA nu va adopta o hotărâre referitoare 
la majorarea capitalului social cu consecințe pentru redresarea societății, aceasta să ia în considerare posibilitatea analizării  
în această adunare, a restrângerii obiectului de activitate la un nivel minim al capitalului inițial prevăzut de Legea nr. 297/2004, 
respectiv echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stipulate de art. 121 din Legea nr. 31/1990”, 

în baza prevederilor art. 166 alin. (1) lit. a), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 278 și art. 284 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile 
de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4), art. 9, art. 24, art. 272 alin. (1) lit. a) 
pct. 2 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) pct. 3 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 22.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment SSIF Interdealer Capital Invest S.A., identificată cu CUI:8550816, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A parter și corp B, 
pentru nerespectarea regulilor prudențiale necesare asigurării unei bune funcționări a societății. 
Art. 2. Se interzice SSIF Interdealer Capital Invest S.A. prestarea de servicii de investiții financiare care exced capitalului inițial 



reprezentând echivalentul în lei a 50.000 de euro, pe o perioadă de 90 de zile. 
Art. 3. Pe perioada prevăzută la art. 2, SSIF Interdealer Capital Invest S.A. nu poate să dețină fonduri și/sau instrumente financiare 
aparținând clienților, iar societatea are obligația de a le transfera, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei,  
în conformitate cu instrucțiunile clienților. 
Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Interdealer Capital Invest S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Sibex - Sibiu 
Stock Exchange S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul Sibex S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF Interdealer Capital Invest S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 797 / 23.04.2015 
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, 

în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 8 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură 

și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, 
analizând cererea dlui Zahan Virgil Adrian, înregistrată la ASF cu nr. RG/6889/26.01.2015, completată prin adresele 

înregistrate la ASF cu nr. RG/6661/26.01.2015, nr. RG/15438/20.02.2015, nr. RG/21200/06.03.2015 și nr. RG/24102/16.03.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă majorarea participației calificate deținute în mod direct de către dl. Zahan Virgil Adrian de la 13,250%  
la 65,000% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare  
GOLDRING S.A. Tg. Mureș. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația 
de a depune la ASF documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării 
structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de ASF, în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui Zahan Virgil Adrian. În cazul în care persoana anterior 
menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare 
GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 804 / 24.04.2015 
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/29940/01.04.2015, 
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 Autorizație 

1. MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU 247/09.10.2014 poz. 1 
 

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. MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU PFR02ASIF/402710 
 



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 

 
 


