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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 66 / 28.04.2015 
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) și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele  
de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și art. 33 alin. (1) lit. d) și k) 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, 

având în vedere Decizia ASF nr. 365/17.07.2013, precum și solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la ASF 
cu nr. 32544/08.04.2015, completată prin adresele nr. 34558/15.04.2015 și nr. 34844/16.04.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.04.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.  
ca urmare a modificării structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. la data prezentei este următoarea: 
 

Acționari Pondere capital social 

SIF BANAT-CRIȘANA S.A. 99,96% 
Alți acționari ale căror dețineri se situează sub 1% din capitalul social al SAI  0,04% 

 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 137 / 28.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 120 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 30711/03.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.04.2015,  

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 2 din data de 01.04.2015, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a 
prezentului aviz. 
Art. 2. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat conform 
prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 



Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 810 / 27.04.2015 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/29661/31.03.2015, 
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 delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A.  
cu sediul social situat în București, bd Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2,  
următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. PROFEANU RADU 191/09.02.2009 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. PROFEANU RADU PFR02ADEL/030637 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 817 / 28.04.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

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

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

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

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

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, pentru asigurarea stabilității, a bunei funcționări a piețelor  
de instrumente financiare și asigurarea protecției investitorilor, prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

în temeiul prevederilor art. 24 din Titlul VI Capitolul 1 Secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.04.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 04.05.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în Secțiunea 1 a registrului,  
după cum urmează: 

- 1.775 de acțiuni din contul domnului Chifan Ion; 
- 321 de acțiuni din contul doamnei Irimescu Luminița; 



- 893 de acțiuni din contul domnului Robu Constantin. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 825 / 29.04.2015 
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 PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/32820/09.04.2015, 
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 domnului BĂRBULESCU ADRIAN  
prin Decizia nr. 476/14.02.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Caloian Județul nr. 22, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/280336 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a domnului BĂRBULESCU ADRIAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
PRIME TRANSACTION S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 826 / 29.04.2015 
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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/33451/10.04.2015, 
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 RAIFFEISEN BANK S.A.  
cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. ȚÎRCOVNICU RADU Autorizația nr. 2/13.01.2015 poz. 2 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
1. ȚÎRCOVNICU RADU PFR02ASIF/352726 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


