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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 67 / 05.05.2015 
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 urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (3) și art. 15 alin. (1) și (3) din Regulamentul nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/27082/24.03.2015, completată prin adresele nr. RG/32719/09.04.2015 și nr. RG/37543/23.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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 BROKER S.A., 
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Pop Adrian în calitate de conducător al societății, 
în locul dnei Zoicaș-Ienciu Florica, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 17.03.2015. 
Art. 2. Componența conducerii SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., la data prezentei, este următoarea: 

- CHIȘ GRIGORE 
- POP ADRIAN. 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii S.S.I.F., precizată la art. 1, 
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 acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII 
FINANCIARE BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 68 / 05.05.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților  
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 6 secțiunea 6 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public,  
cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 14496/18.02.2015, 
completată prin adresa înregistrată cu nr. 33477/10.04.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții BT Euro Clasic, administrat de societatea BT Asset Management S.A.I. S.A.  
și având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale. 
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Euro Clasic. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic  
poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii 
respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente 
ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică centrală din România, cu condiția respectării principiului dispersiei 
riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția 
ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/120094, Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic în secțiunea 6 - Fonduri 
deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 69 / 07.05.2015 
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 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009,  

cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/38096/24.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul MARINESCU PAUL CIPRIAN având Atestatul profesional nr. 163/05.05.2015, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MARINESCU PAUL CIPRIAN în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr. PFR02ASIF/402747. 
Art. 3. BRD - Groupe Societe Generale 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 BRD - Groupe Societe Generale S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 845 / 05.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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: 
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare; 
- adresa SSIF BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/32443/08.04.2015; 
- Hotărârea AGEA TCI RĂZBOIENI S.A. Ocna Mureș din data de 19.12.2014, de majorare a capitalului social,  

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 401/22.01.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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



DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 15.01.2015, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății TCI RĂZBOIENI S.A. Ocna Mureș,  
conform Hotărârii AGEA din data de 19.12.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 401/22.01.2015,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 155.000 de acțiuni; 
- valoarea ofertei: 387.500 de lei; 
- perioada de derulare: 

- etapa I: drept de preferință în perioada 12.05.2015-11.06.2015; 
- etapa II: ofertă publică de vânzare, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) pct. 5 din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prețul de emisiune: 

- etapa I: 2,50 lei/acțiune; 
- etapa II: 2,51 lei/acțiune; 

- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei, 
aplicată la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 
privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 846 / 05.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), 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: 
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și alin. (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare; 
- adresele SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca înregistrate la ASF cu nr. RG/23373/12.03.2015, nr. RG/30205/01.04.2015 și 

nr. RG/36169/20.04.2015; 
- Hotărârea AGEA S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca din data de 15.01.2015, de majorare a capitalului social, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 672/05.02.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 03.02.2015, în cadrul dreptului  
de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca, 
conform Hotărârii AGEA, adoptată în data de 15.01.2015, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 672/05.02.2015,  
cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 1.041.902 acțiuni; 
- prețul de subscriere: 33 de lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 34.382.766 de lei; 
- perioada de derulare: 11.05.2015-10.06.2015; 
- intermediarul ofertei: SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 
subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile  
Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 849 / 06.05.2015 
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. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG31267/06.04.2015, completată prin adresa nr. RG38600/27.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Uleia Ionel și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru  
agent pentru servicii de investiții financiare. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 850 / 06.05.2015 
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. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG31267/06.04.2015, completată prin adresa nr. RG38600/27.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Uleia Ionel și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru  
reprezentant al Compartimentului de control intern. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 851 / 06.05.2015 
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. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG31267/06.04.2015, completată prin adresa nr. RG38600/27.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Uleia Ionel și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru  
consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 852 / 06.05.2015 
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, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Al patrulea alineat din preambulul Deciziei ASF nr. 792/23.04.2015 se modifică și va avea următorul conținut: 



„Hotărârea AGEA din data de 22.01.2015 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. 
Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. 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. 853 / 06.05.2015 
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 15.01.2015 a societății METALICA S.A. Oradea prin care „Se aprobă ….demersurile legale necesare  
în vederea admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzacționare AERO”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 721/09.02.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 270/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea METALICA S.A. Oradea în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea METALICA S.A. Oradea 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 05.05.20015,  
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 METALICA S.A. Oradea (CUI:51179). 
Art. 2. Societatea METALICA S.A. Oradea 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 METALICA S.A. Oradea, 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. 854 / 06.05.2015 
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 AGEA din data de 16.02.2015 a societății ROSAR S.A. Rădăuți privind „Aprobarea cu unanimitate de voturi [...]  
a propunerii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare  
a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de BVB - AERO.”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1151/04.03.2015; 

- 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. 273/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ROSAR S.A. Rădăuți în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ROSAR S.A. Rădăuți 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 05.05.2015,  
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 ROSAR S.A. Rădăuți (CUI:9572642). 
Art. 2. Societatea ROSAR S.A. Rădăuți 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 ROSAR S.A. Rădăuți, 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. 855 / 06.05.2015 
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, modificată și completată 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 30.01.2015 a S.C. TRAMECO S.A. Oradea prin care „se aprobă tranzacționarea societății pe o piață 
bazată pe sistemul alternativ de tranzacționare la Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1368/17.03.2015; 

- 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. 271/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de S.C. TRAMECO S.A. Oradea în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de S.C. TRAMECO S.A. Oradea 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 05.05.2015,  
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 S.C. TRAMECO S.A. Oradea (CUI:71559). 
Art. 2. S.C. TRAMECO S.A. Oradea 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 S.C. TRAMECO S.A. Oradea, 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. 856 / 06.05.2015 
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 29.01.2015 a societății COMAT S.A. Giurgiu privind „efectuarea demersurilor legale necesare 
admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare - ATS - AeRO […]”, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1064/27.02.2015; 

- 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. 181/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea COMAT S.A. Giurgiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMAT S.A. Giurgiu 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 05.05.2015,  
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 COMAT S.A. Giurgiu (CUI:1291838). 
Art. 2. Societatea COMAT S.A. Giurgiu și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică S.C. COMAT S.A. Giurgiu, 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. 857 / 06.05.2015 
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 17.02.2015 a societății ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. prin care „Se aprobă efectuarea de către 
societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui 
Sistem Alternativ de Tranzacționare - AeRo - administrat de BVB….” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 1376/17.03.2015; 

- 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. 267/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA 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 05.05.2015,  
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 ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. (CUI:1879871). 
Art. 2. Societatea ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A. și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF  
nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA 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. 858 / 06.05.2015 
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 20.02.2015 a societății ICSIM S.A. București prin care „Se aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor 
societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ….administrat de Bursa de Valori București”, publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1702/01.04.2015; 

- 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. 268/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea ICSIM S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ICSIM 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 05.05.2015,  
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 ICSIM S.A. București (CUI:353). 
Art. 2. Societatea ICSIM S.A. și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii 
în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății ICSIM S.A. București, 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. 859 / 06.05.2015 
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 AGEA din data de 03.02.2015 a societății CONCAS S.A. Buzău care „aprobă efectuarea demersurilor pentru 
admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CONCAS S.A. 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. 274/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea CONCAS S.A. Buzău în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CONCAS S.A. Buzău 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 05.05.2015,  
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 CONCAS S.A. Buzău (CUI:1153932). 
Art. 2. Societatea CONCAS S.A. Buzău 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 S.C. CONCAS S.A. Buzău, 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. 860 / 06.05.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Hotărârea AGEA din data de 19.02.2015 a societății PROSPECȚIUNI S.A. București privind „efectuarea demersurilor necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Prospecțiuni S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) 
din cadrul Bursei de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1636/27.03.2015; 

- 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. 252/03.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea PROSPECȚIUNI S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea PROSPECȚIUNI 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 05.05.2015,  
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 PROSPECȚIUNI S.A. București (CUI:1552801). 
Art. 2. Societatea PROSPECȚIUNI 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 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății PROSPECȚIUNI S.A. București, 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. 861 / 06.05.2015 
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 16.02.2015 a societății PRODVINALCO S.A. Cluj-Napoca prin care „aprobă tranzacționarea acțiunilor emise 
de societatea Prodvinalco S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare CAN-ATS (AeRO) administrat de Bursa de Valori 
București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1154/04.03.2015; 

- 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. 272/08.04.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea PRODVINALCO S.A. Cluj-Napoca în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea PRODVINALCO 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 05.05.2015,  
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 PRODVINALCO S.A. Cluj-Napoca (CUI:199222). 
Art. 2. Societatea PRODVINALCO 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 Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății PRODVINALCO 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. 862 / 06.05.2015 
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 art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 29.01.2015 a societății CONFECȚII VASLUI S.A. privind „admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise  

de societate pe sistemul alternativ de tranzacționare - SIBEX […]”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 805/12.02.2015; 

- 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. 92/10.04.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CONFECȚII VASLUI S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CONFECȚII VASLUI S.A. de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
acțiunile emise de societatea CONFECȚII VASLUI S.A. (CUI:826992). 
Art. 2. Societatea CONFECȚII VASLUI S.A., BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare  
a prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea CONFECȚII VASLUI S.A. se retrag de la tranzacționarea pe Piața RASDAQ. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 863 / 06.05.2015 
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 art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu privind „inițierea demersurilor pentru listarea 

acțiunilor emise de societatea VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de  
Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 811/13.02.2015; 

- 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. 93/10.04.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare 
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
acțiunile emise de societatea VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu (CUI:23058320). 
Art. 2. Societatea VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii  
în aplicare a prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu se retrag de la tranzacționarea pe Piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.C. VIROLA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarului Central și Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 864 / 06.05.2015 
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 Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ  

sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
- Hotărârea AGEA din data de 27.01.2015 a societății CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu privind „inițierea demersurilor 

pentru listarea acțiunilor emise de societatea S.C. CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A., Sibiu, pe sistemul alternativ  
de tranzacționare administrat de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange - S.A., Sibiu”, 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. 94/10.04.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu de emitere a deciziei ASF de admitere  
la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
acțiunile emise de societatea CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu (CUI:23058338). 
Art. 2. Societatea CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul Sibex au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii  
în aplicare a prevederilor prezentei decizii. 



Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu se retrag de la tranzacționarea  
pe Piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.C. CASA ALBĂ INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarului Central și Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 865 / 06.05.2015 
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 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 SELCA S.A. Sibiu prin care „se aprobă efectuarea de către societate  

a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului 
alternativ de tranzacționare administrat de Sibex”, 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. 106/20.04.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SELCA S.A. Pitești în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea SELCA S.A. Pitești de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
acțiunile emise de societatea SELCA S.A. Pitești (CUI:128299). 
Art. 2. Societatea SELCA S.A. Pitești, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
Depozitarul Central și Depozitarul Sibex au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare  
a prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea SELCA S.A. Pitești se retrag de la tranzacționarea pe Piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societății SELCA S.A. Pitești, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarului Central și Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 866 / 06.05.2015 
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 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 EL-CO S.A. Târgu Secuiesc privind „efectuarea demersurilor, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS  
pe platforma SIBEX Sibiu a acțiunilor societății”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 769/11.02.2015; 

- 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. 107/20.04.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea EL-CO S.A. Târgu Secuiesc în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea EL-CO S.A. Târgu Secuiesc de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 



acțiunile emise de societatea EL-CO S.A. Târgu Secuiesc (CUI:557274). 
Art. 2. Societatea EL-CO S.A. Târgu Secuiesc, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
Depozitarul Central și Depozitarul Sibex au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare  
a prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea EL-CO S.A. Târgu Secuiesc se retrag de la tranzacționarea pe Piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.C. EL-CO S.A. Târgu Secuiesc, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarului Central și Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 867 / 06.05.2015 
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 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 ARMAX GAZ S.A. Mediaș privind „efectuarea demersurilor necesare  

în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare”, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 760/11.02.2015; 

- 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. 108/20.04.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ARMAX GAZ S.A. Mediaș în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ARMAX GAZ S.A. Mediaș de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  
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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
acțiunile emise de societatea ARMAX GAZ S.A. Mediaș (CUI:803727). 
Art. 2. Societatea ARMAX GAZ S.A. Mediaș, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
Depozitarul Central și Depozitarul Sibex au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare  
a prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea ARMAX GAZ S.A. Mediaș se retrag de la tranzacționarea pe Piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică ARMAX GAZ S.A. Mediaș, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarului Central și Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 868 / 06.05.2015 
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 art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului Mureș nr. 66/22.01.2015, pronunțată în dosarul nr. 301/1371/2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății CARS S.A. Târnăveni și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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 CARS S.A. Târnăveni (CUI:1246411) 
începând cu data de 08.05.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 869 / 06.05.2015 
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 art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului Mureș nr. 66/22.01.2015, pronunțată în dosarul nr. 301/1371/2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății CARS S.A. Târnăveni și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 868/06.05.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CARS S.A. 

Târnăveni, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CARS S.A. Târnăveni (CUI:1246411) începând cu data de 08.05.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 870 / 06.05.2015 
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 art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului București nr. 10400/05.12.2014, pronunțată în dosarul nr. 34405/3/2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății TRANSCHIM S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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 TRANSCHIM S.A. București (CUI:379266) 
începând cu data de 08.05.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 871 / 06.05.2015 
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 art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului București nr. 10400/05.12.2014, pronunțată în dosarul nr. 34405/3/2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății TRANSCHIM S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 870/06.05.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

TRANSCHIM S.A. București, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TRANSCHIM S.A. București (CUI:379266) începând cu  
data de 08.05.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 872 / 06.05.2015 
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 art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului Iași nr. 110/21.01.2015, pronunțată în dosarul nr. 10408/99/2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății AGROMEC CIUREA S.A. Iași și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia; 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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 CIUREA S.A. Iași (CUI:2637604) 
începând cu data de 08.05.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 873 / 06.05.2015 
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 art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului Iași nr. 110/21.01.2015, pronunțată în dosarul nr. 10408/99/2012, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății AGROMEC CIUREA S.A. Iași și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 872/06.05.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

AGROMEC CIUREA S.A. Iași, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AGROMEC CIUREA S.A. Iași (CUI:2637604) începând cu  
data de 08.05.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 874 / 06.05.2015 
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. 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 Statutul 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 05.05.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.05.2015, 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. 875 / 06.05.2015 
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. 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 Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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 05.05.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.05.2015, 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. 876 / 06.05.2015 
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 GLINA S.A. Glina sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ; 
 acționarii societății GLINA 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 Mrad Ahmed, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății GLINA S.A. Glina, conform informațiilor 

furnizate de ONRC la data de 02.04.2015, nu a dispus măsurile necesare pentru a convoca și a asigura desfășurarea adunării 
generale extraordinare a acționarilor GLINA 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 05.05.2015,  
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 Mrad Ahmed, în calitate de președinte al Consiliului de 
Administrație al societății GLINA S.A. Glina (CUI:481974). 
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 Mrad Ahmed prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
GLINA S.A. cu sediul în Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, 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. 877 / 06.05.2015 
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 GLINA S.A. Glina sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ; 
 acționarii societății GLINA 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; 
 doamna Anton Oana Cristina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății GLINA S.A. Glina,  

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 GLINA 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 05.05.2015,  
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 doamna Anton Oana Cristina, în calitate de membru  
al Consiliului de Administrație al societății GLINA S.A. Glina (CUI:481974). 
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 doamnei Anton Oana Cristina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății GLINA S.A. cu sediul în Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, 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. 878 / 06.05.2015 
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 GLINA S.A. Glina sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ; 
 acționarii societății GLINA 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 Morad Hassan, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al societății GLINA S.A. Glina,  

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 GLINA 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 05.05.2015,  
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 Morad Hassan, în calitate de vicepreședinte  
al Consiliului de Administrație al societății GLINA S.A. Glina (CUI:481974). 
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 Morad Hassan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
GLINA S.A. cu sediul în Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, 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. 879 / 06.05.2015 
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 URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A. București sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ; 
 acționarii societății URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A. București 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 Iancu Alexandru Marian, în calitate de Administrator unic al societății URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A. București, 
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 S.C. URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A. București, 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 05.05.2015,  
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 Iancu Alexandru Marian, în calitate de Administrator unic  
al societății URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A. București (CUI:451787). 
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 Iancu Alexandru Marian, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A. București cu sediul în bd. THEODOR PALLADY nr. 57, Hala CON-DEM parter și etaj, 
sector 3, București. 
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. 880 / 06.05.2015 
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. SKYLINE SOFT S.R.L. deține 180.399 de acțiuni reprezentând 61,08% din capitalul social al S.C. COMPANIA DE 
INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 06.03.2015; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora o persoană care deține 
acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unui emitent ca urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor 
cu care acționează în mod concertat are obligația de a lansa o ofertă publică de preluare adresată tuturor deținătorilor de valori 
mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/34258/11.04.2014 și nr. RG/43225/06.05.2014, prin care S.C. SKYLINE SOFT S.R.L.  
a depus prin SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. documentația aferentă aprobării documentului de ofertă publică  
de preluare obligatorie a S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca; 

- dispozițiile Deciziei ASF nr. A/408/20.05.2014 prin care prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMPANIA 
DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. inițiată de S.C. SKYLINE SOFT S.R.L. trebuie să fie determinat conform art. 204 alin. (3)  
din Legea nr. 297/2004; 

- S.C. SKYLINE SOFT S.R.L. nu a depus la ASF documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMPANIA 
DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca conform solicitării ASF formulată prin Decizia ASF nr. A/408/20.05.2014; 

- dispozițiile Deciziei ASF nr. 1218/11.09.2014; 
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. (ii) lit. c) și alin. (3), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 05.05.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează S.C. SKYLINE SOFT S.R.L. Cluj-Napoca (CUI:32314850) cu sediu social în Calea Dorobanților nr. 21, ap. 23, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, în calitate de acționar al S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527),  
cu amendă în cuantum de 51.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca 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. SKYLINE SOFT 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. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca. 
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 S.C. SKYLINE SOFT S.R.L. Cluj-Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 881 / 06.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- S.C. Amplo S.A. Ploiești a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Mobila Rădăuți S.A.; 
- S.C. Amplo S.A. Ploiești nu a adus la îndeplinire prevederile Deciziei ASF nr. A/410/22.05.2014 prin care s-a stabilit ca prețul  

în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Mobila Rădăuți S.A. să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Deciziei ASF nr. 1073/25.08.2014; 
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. (ii) lit. c), art. 273² alin. (3), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 05.05.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează S.C. AMPLO S.A. (CUI:1359038) cu sediul social în Ploiești, bd. Petrolului nr. 10, jud. Prahova, în calitate 
de acționar al S.C. Mobila Rădăuți S.A. (CUI:739926), cu amendă în cuantum de 58.050 de lei (reprezentând 0,4% din cifra  
de afaceri netă a S.C. AMPLO S.A. pe anul 2013). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Ploiești 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. AMPLO S.A. are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la ASF, 
în cel mult 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. Mobila Rădăuți S.A. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, S.C. AMPLO S.A. va fi sancționată  
de către ASF 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 S.C. Amplo S.A. Ploiești prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. Mobila Rădăuți S.A. cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 886 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-au constatat următoarele: 

1. SSIF Romintrade S.A. nu a completat Registrul situațiilor care ar putea conduce la conflicte de interese, cu situația unui client 
care are și calitatea de furnizor de servicii al societății constând în mentenanța serverelor de aplicații web ce rulează sisteme  
de operare Linux ale beneficiarului Romintrade, terț desemnat totodată și pentru reconstruirea bazei de date, respectiv pentru 
restaurarea activității intermediarului în caz de dezastru sau de inoperativitate a resurselor informaționale afectate, nerespectând 
astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli 
de conduită. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completări le 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

2. Societatea a utilizat, în relația cu clienții unici, o documentație simplificată care nu respectă prevederile art. 113 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, care face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită, respectiv ale art. 7 
din Procedura internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor 
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită 
emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această 
faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

3. Documentul regăsit la dosarul unui client unic vânzător, în baza căruia societatea a tranzacționat acțiunile clientului, denumit 
„Formular pentru vânzare integrală la Bursa de Valori București”, nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), 
respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole care 
fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

4. Societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de 
operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar obligației 
ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) teza nr. 2  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura internă privind evidența 
instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica de executare  
și administrare a ordinelor. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Cătălina Andreea Tudorie în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al SSIF Romintrade S.A. în perioada 17.04.2014-28.10.2014, autorizată prin Autorizația ASF  
nr. 92/17.04.2014 - calitate retrasă prin Decizia ASF nr. 1582/28.10.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și 
obligațiile aferente funcției deținute. 



În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) 
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dna Cătălina Andreea Tudorie în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al SSIF Romintrade S.A., autorizată prin Autorizația ASF nr. 92/17.04.2014 - calitate retrasă prin 
Decizia ASF nr. 1582/28.10.2014. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta 
decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare 
zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Cătălina Andreea Tudorie și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 888 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-au constatat următoarele: 

1. Societatea a utilizat, în relația cu clienții unici, o documentație simplificată care nu respectă prevederile art. 113 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, care face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită, respectiv ale art. 7 
din Procedura internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților. S-a reținut astfel și nerespectarea 
prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor 
de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această 
faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

2. Documentul regăsit la dosarul unui client unic vânzător, în baza căruia societatea a tranzacționat acțiunile clientului,  
denumit „Formular pentru vânzare integrală la Bursa de Valori București”, nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), 
respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole care 
fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Barna Szoke în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare al SSIF Romintrade S.A. începând cu 08.03.2005, autorizat prin Decizia CNVM nr. 707/08.03.2005, care nu și-a îndeplinit 
în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Barna Szoke în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Romintrade S.A., 
autorizat prin Decizia CNVM nr. 707/08.03.2005. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Barna Szoke și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 889 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-au constatat următoarele: 

1. SSIF Romintrade S.A. a prezentat clienților ori potențialilor clienți, prin intermediul website-ului propriu, informații neactualizate, 
care pot induce în eroare, precum și date pentru care nu a indicat sursa, încălcându-se astfel prevederile art. 127 teza nr. 1 și 
art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de 
conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 273 
alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu avertisment. 

2. SSIF Romintrade S.A. nu a completat Registrul situațiilor care ar putea conduce la conflicte de interese, cu situația unui client 
care are și calitatea de furnizor de servicii al societății constând în mentenanța serverelor de aplicații web ce rulează sisteme  
de operare Linux ale beneficiarului Romintrade, terț desemnat totodată și pentru reconstruirea bazei de date, respectiv pentru 
restaurarea activității intermediarului în caz de dezastru sau de inoperativitate a resurselor informaționale afectate, nerespectând 
astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli 
de conduită. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

3. Societatea a utilizat, în relația cu clienții unici, o documentație simplificată care nu respectă prevederile art. 113 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, care face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită, respectiv ale art. 7 
din Procedura internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților. S-a reținut astfel și nerespectarea 
prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor 
de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această 
faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

4. Documentul regăsit la dosarul unui client unic vânzător, în baza căruia societatea a tranzacționat acțiunile clientului, denumit 
„Formular pentru vânzare integrală la Bursa de Valori București”, nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), 
respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole care 
fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

5. Societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de 
operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar obligației 
ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) teza nr. 2  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura internă privind evidența 
instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica de executare și 
administrare a ordinelor. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Gabriel Marica în calitate de Conducător al SSIF Romintrade S.A.  
în perioada 07.06.2006-20.05.2013, respectiv începând cu 09.07.2014, autorizat prin Decizia CNVM nr. 1315/07.06.2006, respectiv 
Autorizația ASF nr. 174/09.07.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) 
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Gabriel Marica în calitate de Conducător al SSIF Romintrade S.A., 
autorizat prin Decizia CNVM nr. 1315/07.06.2006, respectiv Autorizația ASF nr. 174/09.07.2014. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF  
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Gabriel Marica și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 890 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-a constatat faptul că societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere  
a ordinelor, realizarea de operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii 
operațiunii, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile  
art. 184 alin. (1) teza nr. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura 
internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica 
de executare și administrare a ordinelor. 

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și 
art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Genia Iulia Tabără în calitate de Conducător al SSIF Romintrade S.A. 
în perioada 07.06.2006-28.05.2014, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1315/07.06.2006, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dna Genia Iulia Tabără în calitate de Conducător al SSIF Romintrade S.A., 
autorizată prin Decizia CNVM nr. 1315/07.06.2006. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare  
pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptei menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF 
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Genia Iulia Tabără și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 892 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-au constatat următoarele: 

1. SSIF Romintrade S.A. a prezentat clienților ori potențialilor clienți, prin intermediul website-ului propriu, informații neactualizate, 
respectiv care pot induce în eroare, precum și date pentru care nu a indicat sursa, încălcându-se astfel prevederile art. 127 teza nr. 1 
și art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli  
de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea  
nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

2. SSIF Romintrade S.A. nu a completat Registrul situațiilor care ar putea conduce la conflicte de interese, cu situația unui client 
care are și calitatea de furnizor de servicii al societății constând în mentenanța serverelor de aplicații web ce rulează sisteme  
de operare Linux ale beneficiarului Romintrade, terț desemnat totodată și pentru reconstruirea bazei de date, respectiv pentru 
restaurarea activității intermediarului în caz de dezastru sau de inoperativitate a resurselor informaționale afectate, nerespectând 
astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli 
de conduită. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 273 
alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

3. Societatea a utilizat, în relația cu clienții unici, o documentație simplificată care nu respectă prevederile art. 113 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, care face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită, respectiv ale art. 7 
din Procedura internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților. S-a reținut astfel și nerespectarea 
prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor 
de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această 
faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

4. Documentul regăsit la dosarul unui client unic vânzător, în baza căruia societatea a tranzacționat acțiunile clientului, denumit 
„Formular pentru vânzare integrală la Bursa de Valori București”, nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), 
respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole care 
fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

5. Societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de 
operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar obligației 
ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) teza nr. 2  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura internă privind evidența 
instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica de executare  
și administrare a ordinelor. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Doina Vanghelie în calitate de Conducător al SSIF Romintrade S.A. 
în perioada 27.08.2013-20.11.2014, autorizată prin Autorizația ASF nr. 95/27.08.2013, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) 
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dna Doina Vanghelie în calitate de Conducător al SSIF Romintrade S.A., 
autorizată prin Autorizația ASF nr. 95/27.08.2013. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Doina Vanghelie și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 893 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-a constatat faptul că societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere  
a ordinelor, realizarea de operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii 
operațiunii, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile  
art. 184 alin. (1) teza nr. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura 
internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica 
de executare și administrare a ordinelor. 

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Dragoș Ionuț Bosînceanu în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al SSIF Romintrade S.A. în perioada 05.01.2011-19.06.2012, autorizat prin Decizia CNVM  
nr. 6/05.01.2011 - calitate retrasă prin Decizia CNVM nr. 514/19.06.2012, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile  
și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dl Dragoș Ionuț Bosînceanu în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern al SSIF Romintrade S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 6/05.01.2011- calitate retrasă  
prin Decizia CNVM nr. 514/19.06.2012. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Dragoș Ionuț Bosînceanu și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 894 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-a constatat faptul că societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere  



a ordinelor, realizarea de operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii 
operațiunii, contrar obligației ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile  
art. 184 alin. (1) teza nr. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura 
internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica 
de executare și administrare a ordinelor. 

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Mihaela Pădurariu în calitate de reprezentant al Compartimentului 
de control intern al SSIF Romintrade S.A. în perioada 13.09.2012-17.12.2013, autorizată prin Decizia CNVM nr. 781/13.09.2012 - 
calitate retrasă prin Decizia ASF nr. 665/17.12.2013, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente 
funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dna Mihaela Pădurariu în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern al SSIF Romintrade S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 781/13.09.2012 - calitate retrasă 
prin Decizia ASF nr. 665/17.12.2013. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Mihaela Pădurariu și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 895 / 08.05.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. 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 controlul periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal 
de control, s-au constatat următoarele: 

1. SSIF Romintrade S.A. a prezentat clienților ori potențialilor clienți, prin intermediul website-ului propriu, informații neactualizate, 
respectiv care pot induce în eroare, precum și date pentru care nu a indicat sursa, încălcându-se astfel prevederile  
art. 127 teza nr. 1 și art. 129 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe 
organizatorice și reguli de conduită al Regulamentului CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor  
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită 
emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

2. SSIF Romintrade S.A. nu a completat Registrul situațiilor care ar putea conduce la conflicte de interese, cu situația unui client 
care are și calitatea de furnizor de servicii al societății constând în mentenanța serverelor de aplicații web ce rulează sisteme  
de operare Linux ale beneficiarului Romintrade, terț desemnat totodată și pentru reconstruirea bazei de date respectiv pentru 
restaurarea activității intermediarului în caz de dezastru sau de inoperativitate a resurselor informaționale afectate, nerespectând 
astfel prevederile art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli 
de conduită. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

3. Societatea a utilizat, în relația cu clienții unici, o documentație simplificată care nu respectă prevederile art. 113 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, care face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită, respectiv ale art. 7 
din Procedura internă privind evidența instrumentelor financiare și a fondurilor clienților. S-a reținut astfel și nerespectarea 



prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regul ilor 
de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această 
faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

4. Documentul regăsit la dosarul unui client unic vânzător, în baza căruia societatea a tranzacționat acțiunile clientului, denumit 
„Formular pentru vânzare integrală la Bursa de Valori București”, nu conține informațiile prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. c), 
respectiv art. 110 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articole care 
fac parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

5. Societatea a permis unora dintre clienții săi, care utilizează facilitățile electronice de transmitere a ordinelor, realizarea de 
operațiuni de cumpărare fără ca aceștia să dețină disponibilul necesar în cont la momentul inițierii operațiunii, contrar obligației  
ce derivă din art. 183 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu prevederile art. 184 alin. (1) teza nr. 2  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Totodată s-a reținut încălcarea prevederilor art. 24 din procedura internă privind evidența 
instrumentelor financiare și a fondurilor clienților și ale art. 41 alin. (2) din procedura internă privind politica de executare  
și administrare a ordinelor. 
Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  
și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă  
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Maria Dali în calitate de reprezentant al Compartimentului  
de control intern al SSIF Romintrade S.A. începând cu 02.06.2009, autorizată prin Decizia CNVM nr. 891/02.06.2009 și de persoană 
responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și 
obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 ș 
i ale art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 05.05.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dna Maria Dali în calitate de reprezentant al Compartimentului  
de control intern al SSIF Romintrade S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 891/02.06.2009 și de persoană responsabilă  
cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea 
tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la 
măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Maria Dali și SSIF Romintrade S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei SSIF Romintrade S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 


