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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 5 / 09.06.2015 
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 OUG nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea transmisă din partea autorității competente din Polonia (FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY), 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară -  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de următoarea firmă de investiții  
din Polonia pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 

în Registrul ASF 

Servicii și activități de investiții prevăzute 
de Legea nr. 297/2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

Polish Financial 
Supervision Authority 

Ipopema Securities S.A. 
Prozna 9 00 

107, Varșovia 
PJM01FISMPOL1758 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f), g)  
și alin. (1¹) lit. c) 

 

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 6 / 09.06.2015 
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 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. 1 alin. (3) și al art. 41 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere art. 22 din Regulamentul ASF nr. 4/2014, 
în considerarea prevederilor art. 4.25 din Directiva nr. 39/2004 (MiFID), 
ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM, 
având în vedere notificările transmise la ASF de către POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se atestă înscrierea doamnei Nicoleta Laura Bănică în Registrul public al ASF, Secțiunea 2 Agenți, Subsecțiunea 2 Agenți 
delegați, cu nr. PFR02ADEL/401093 în calitate de agent delegat al firmei de investiții IPOPEMA SECURITIES S.A., care prestează 
servicii și activități de investiții în România de la adresa str. Șoseaua Nordului nr. 96H, ap. 2, București. 



 

Art. 2. Firma de investiții IPOPEMA SECURITIES S.A. va putea, prin intermediul agentului delegat menționat la art. 1 și în limita 
autorizației acordate de autoritatea competentă din Polonia, să promoveze servicii și activități de investiții financiare,  
respectiv servicii conexe, precum și să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 7 / 11.06.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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

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

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

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

având în vedere notificarea Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
36172/20.04.2015, 

ținând cont de Decizia nr. 736/20.04.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

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

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

Art. 2. Decizia nr. 736/20.04.2015 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act. 
Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 
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AUTORIZAȚIA NR. 91 / 09.06.2015 
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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/47463/19.05.2015, completată prin 

adresa nr. RG/50199/28.05.2015, 
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 BOGDAN REMUS-ANDREI, având Atestatul profesional nr. 174/28.05.2015, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului BOGDAN REMUS-ANDREI în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr. PFR02ASIF/402759. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 92 / 12.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 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 DORINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/22167/10.03.2015, 

completată prin adresele nr. RG/43340/07.05.2015 și nr. RG/48842/22.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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 DORINVEST S.A.,  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei Naumescu Mihaela-Natalia în calitate  
de membru CA, în locul domnului Ruse Alin-Cosmin, în conformitate cu Hotărârile AGEA nr. 1 și nr. 2 din data de 30.01.2015. 
Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A., la data prezentei, 
este următoarea: 

- SHAHAR RAN 
- VLAD ALIN 
- NAUMESCU MIHAELA-NATALIA. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST 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 Consiliului de Administrație, 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 
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 93 / 12.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 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) din Regulamentul nr. 32/2006 

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

cu nr. RG/44225/08.05.2015, completată prin adresa nr. RG/49575/26.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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 Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei Călian Ramona-Dorina în calitate  
de membru CA, în locul domnului Vizental Rudolf-Paul, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 4 din data de 29.04.2015. 
Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.,  
la data prezentei, este următoarea: 

- BULIGA MIHAI 
- STRATAN TIBERIU 
- DIA CORNELIU 
- IONESCU ANTON 
- CĂLIAN RAMONA-DORINA. 

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 Consiliului de Administrație, 
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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 202 / 12.06.2015 
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 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. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7 și art. 9 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entitățile 

autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea JPA AUDIT & CONSULTANTĂ S.R.L. înregistrată la ASF cu nr. RG/22830/11.03.2015,  

completată prin adresele nr. RG/35829/17.04.2015, nr. RG/36312/20.04.2015 și nr. RG/45973/14.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se avizează societatea JPA AUDIT & CONSULTANTĂ S.R.L. identificată prin Cod unic de înregistrare 14863621 și numărul 
de înmatriculare la oficiul registrului comerțului J40/8639/2002, având sediul social în București, bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27,  
et. 3, ap. 9, sector 3, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate  
de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare. 
Art. 2. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării societății JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. 
în calitate de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor 
financiare, va fi comunicată ASF în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către societatea JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1132 / 09.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul ASF nr. 4/2014, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/46883/15.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1 STROE FLORIAN MARIUS 188/04.08.2014 poz. 2 
 

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

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

1 STROE FLORIAN MARIUS PFR02ADEL/201040 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1133 / 09.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/46948/18.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1 IRIMIEA VICTOR TUDOR 171/31.10.2013 poz. 10 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1 IRIMIEA VICTOR TUDOR PFR02ASIF/122615 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1134 / 09.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

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

având în vedere notificarea înregistrată cu nr. RG/473452/19.05.2015, transmisă ASF de către Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) cu privire la intenția ARECA, în calitate de fond de investiții alternativ (FIA) care se 
autoadministrează, de a distribui în România titlurile de participare ale următoarelor sub-fonduri: VALUE DISCOVERY și LIQUID FOCUS, 

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

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

Denumire fond de investiții alternative (FIA) autoadministrat Țara de origine FIA Nr. de înscriere în Registrul ASF 

ARECA 
Sub-fonduri: - Value Discovery 
      - Liquid Focus 

Luxemburg PJM09SIAMLUX0022 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1144 / 09.06.2015 
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 inopinat efectuat la SSIF Carpatica Invest S.A., procesul-verbal de control transmis societății  
și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

Prin prescrierea unor sume aparținând clienților și înregistrarea lor ca venituri ale societății, SSIF Carpatica Invest S.A.  
a acționat astfel încât a indus o situație care putea să prejudicieze fondurile clienților, încălcând prevederile art. 90 alin. (2)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită  
al Regulamentul CNVM nr. 32/2006. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. a)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare referitoare la reguli de conduită emise de către autoritate. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă SSIF Carpatica Invest S.A., autorizată prin Decizia CNVM  
nr. 1826/16.06.2003, în calitate de societate de servicii de investiții financiare. 

Având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
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,  

art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în ședința din data de 04.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.871,87 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului 
financiar 2013) SSIF Carpatica Invest S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1826/16.06.2003, identificată prin CUI:8240700, 
înregistrată la ORC cu nr. J32/1000/1996, cu sediul social în Sibiu, bulevardul Mihai Viteazu nr. 5, județul Sibiu. 
Art. 2. Societatea are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la administrația finanțelor publice din raza teritorială unde își are sediul social. 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 SSIF Carpatica Invest S.A. obligația de a continua demersurile în vederea identificării tuturor datelor 
personale ale clienților înregistrați în evidențele societății cu sume de restituit și de a informa cu celeritate ASF -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la stadiul de îndeplinire a obligației instituite. 



 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Carpatica Invest S.A. și Fiducia S.P.R.L. - lichidator al societății și va fi publicată  
în Buletinul ASF. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1153 / 11.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/44674/11.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL 
SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1 VASILESCU VLAD 12/05.02.2014 
 

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

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

1 VASILESCU VLAD PFR02ASIF/402641 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1159 / 12.06.2015 
Având în vedere: 

- 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 Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății I.A.R. S.A. Ghimbav din data de 18.02.2015 prin care  
„Se aprobă efectuarea de către S.C. I.A.R. S.A. a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor 
societății pe piața reglementată a Bursei de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial nr. 1337/13.03.2015; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate coroborate cu 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; 

- acordul de principiu privind admiterea la tranzacționarea pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori 
București S.A. a acțiunilor emise de societatea I.A.R. S.A. Ghimbav, 

în temeiul prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/42050/04.05.2015 și nr. RG/6571/29.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de societatea  
Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de societatea I.A.R. S.A. Ghimbav. 
Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1160 / 12.06.2015 
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 societății CAROMET S.A. Caransebeș prin care se aprobă „hotărârea privitoare la efectuarea de către societate 
a demersurilor legale necesare, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului 
Alternativ de Tranzacționare (ATS), administrat de S.C. Bursa de Valori București - S.A.” publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1258/10.03.2015; 

- 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. 511/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CAROMET S.A. Caransebeș în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- adresa consultantului autorizat SSIF ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48549/21.05.2015 privind solicitarea  
S.C. CAROMET S.A. de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat  
de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea CAROMET S.A. Caransebeș (CUI:1066631). 
Art. 2. Societățile CAROMET S.A. Caransebeș 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. CAROMET S.A. Caransebeș și S.C. Bursa 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. 1161 / 12.06.2015 
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 societății CONEX PRAHOVA S.A. București prin care s-a aprobat „efectuarea de către societate a demersurilor 
legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Conex Prahova - S.A. în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacționare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1388/18.03.2015; 

- 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. 407/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CONEX PRAHOVA S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea CONEX PRAHOVA S.A. București, prin intermediul SSIF TRADEVILLE S.A., privind emiterea 
deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46767/15.05.2015; 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea CONEX PRAHOVA S.A. București (CUI:1343686). 
Art. 2. Societățile CONEX PRAHOVA 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 societăților CONEX PRAHOVA S.A. București și Bursa 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. 1162 / 12.06.2015 
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 societății MOARA CIBIN S.A. Sibiu privind „ … efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare 
pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 956/20.02.2015; 

- 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. 503/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea MOARA CIBIN S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea MOARA CIBIN S.A. Sibiu, prin intermediul consultantului autorizat SSIF BT SECURITIES S.A., 
înregistrată la ASF cu nr. RG/48539/21.05.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea MOARA CIBIN S.A. Sibiu (CUI:785205). 
Art. 2. Societățile MOARA CIBIN S.A. Sibiu și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților MOARA CIBIN S.A. Sibiu și Bursa 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. 1163 / 12.06.2015 
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 societății MECANICA ROTES S.A. Târgoviște conform căreia „se aprobă începerea demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Mecanica Rotes S.A., în cadrul sistemului alternativ  
de tranzacționare AeRO administrat de BURSA de VALORI BUCUREȘTI”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1142/04.03.2015; 

- 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. 425/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, prin intermediul SSIF BT SECURITIES S.A.,  
privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa  
de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46571/15.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște (CUI:911737). 
Art. 2. Societățile MECANICA ROTES S.A. Târgoviște 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 societăților MECANICA ROTES S.A. Târgoviște și Bursa 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. 1164 / 12.06.2015 
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 CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI S.A. privind „Aprobarea inițierii demersurilor pentru admiterea  
la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București - S.A.” 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1129/03.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 438/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI S.A., prin SSIF BROKER 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., 
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46574/15.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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 CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI S.A. (CUI:1641933). 
Art. 2. Societatea CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI S.A. și S.C. Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă 
demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014  
și a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI S.A. și Bursa 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. 1165 / 12.06.2015 
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 S.C. UNITEH S.A. Timișoara privind „... tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ  
de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București….” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 1398/18.03.2015; 

- 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. 373/05.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. UNITEH S.A. Timișoara în cadrul sistemului alternativ administrat; 

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea UNITEH S.A. Timișoara (CUI:1800966). 
Art. 2. Societățile UNITEH S.A. Timișoara 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 societăților UNITEH S.A. Timișoara, Bursa 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. 1166 / 12.06.2015 
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 societății INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. prin care „se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor 
legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA - S.A.  
pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.” publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1250/10.03.2015; 

- 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. 515/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48713/22.05.2015,  
privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa  
de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. (CUI:1356635). 
Art. 2. Societățile INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică S.C. INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. și S.C. Bursa 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. 1167 / 12.06.2015 
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 societății PRACTIC S.A. București prin care se aprobă „efectuarea de către societatea PRACTIC - S.A.  
a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de 
tranzacționare (ATS) administrat de S.C. Bursa de Valori București.” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 1201/06.03.2015; 

- 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. 493/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea PRACTIC S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea PRACTIC S.A. București, prin intermediul consultantului autorizat SSIF ALPHA FINANCE 
ROMANIA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/48354/21.05.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea PRACTIC S.A. București (CUI:2774512). 
Art. 2. Societățile PRACTIC 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 S.C. PRACTIC S.A. București și S.C. Bursa 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. 1168 / 12.06.2015 
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 societății COMTRAM S.A. Sibiu prin care se aprobă „efectuarea demersurilor legale necesare admiterii  
la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - ATS a acțiunilor societății în conformitate cu Legea 151/2014 
și a tuturor reglementărilor legale în vigoare” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1179/05.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 519/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea COMTRAM S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea S.C. COMTRAM S.A. Sibiu înregistrată la ASF cu nr. RG/48738/22.05.2015 de emitere a deciziei ASF de admitere  
la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.; 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea COMTRAM S.A. Sibiu (CUI:2680930). 
Art. 2. Societățile COMTRAM S.A. Sibiu și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică S.C. COMTRAM S.A. Sibiu și S.C. Bursa 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. 1169 / 12.06.2015 
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 acționarilor societății ROMBETON S.A. București prin care se aprobă „ ... efectuarea de către societate a tuturor 
demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de aceasta în cadrul sistemului alternativ 
de tranzacționare (AeRO).”; 

- 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. 496/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ROMBETON S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ROMBETON S.A. București de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa transmisă de  
S.S.I.F. CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/48006/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea ROMBETON S.A. București (CUI:361277). 
Art. 2. Societățile ROMBETON S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților ROMBETON S.A. București și Bursa 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. 1170 / 12.06.2015 
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 a societății FOROS S.A. Odorheiu Secuiesc prin care „ ... aprobă efectuarea demersurilor legale în vederea 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare din cadrul  
Bursei de Valori București.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2540/25.05.2015; 

- 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. 483/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea FOROS S.A. Odorheiu Secuiesc în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea FOROS S.A. Odorheiu Secuiesc de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/48982/25.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea FOROS S.A. Odorheiu Secuiesc (CUI:10653660). 
Art. 2. Societățile FOROS S.A. Odorheiu Secuiesc 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 societăților FOROS S.A. Odorheiu Secuiesc și Bursa 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. 1171 / 12.06.2015 
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 a societății IOR S.A. București prin care se aprobă „ ... începerea demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, BVB sau SIBEX sau în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare ...”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1476/20.03.2015; 

- 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. 522/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea IOR S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea IOR S.A. București prin S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A., de emitere a deciziei ASF  
de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
înregistrată la ASF cu nr. RG/48415/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea IOR S.A. București (CUI:340312). 
Art. 2. Societățile IOR S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților IOR S.A. București și Bursa 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. 1172 / 12.06.2015 
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 a societății ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele 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”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1311/12.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 492/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/48261/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele (CUI:1128645). 
Art. 2. Societățile ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele 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 societăților ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele și Bursa 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. 1173 / 12.06.2015 
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 a societății UZINEXPORT S.A. București prin care s-a aprobat „ ... tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul 
unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București.”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 1577/25.03.2015; 

- 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. 419/02.04.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea UZINEXPORT S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea UZINEXPORT S.A. București de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., depusă la ASF cu nr. RG/47852/20.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea UZINEXPORT S.A. București (CUI:324821). 
Art. 2. Societățile UZINEXPORT S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților UZINEXPORT S.A. București și Bursa 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. 1174 / 12.06.2015 
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 a Societății DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. Buziaș privind „inițierea demersurilor pentru listarea 
acțiunilor ... pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea a IV-a, nr. 1739/02.04.2015; 

- 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. 382/05.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de Societatea DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. Buziaș în cadrul sistemului alternativ 
administrat; 

- solicitarea formulată de Societatea DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. Buziaș de emitere a deciziei ASF de admitere  
la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de Societatea DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. Buziaș (CUI:1849307). 
Art. 2. Societatea DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. Buziaș și S.C. 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 DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A. Buziaș și S.C. 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. 1175 / 12.06.2015 
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 S.C. MACOFIL S.A. Târgu Jiu privind „Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare, în vederea admiterii 
la tranzacționare ... în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ...” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1312/12.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 415/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. MACOFIL S.A. Târgu Jiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu, prin SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., de emitere  
a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori 
București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46155/14.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu (CUI:2157789). 
Art. 2. Societățile MACOFIL S.A. Târgu Jiu 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 societăților MACOFIL S.A. Târgu Jiu și Bursa 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. 1176 / 12.06.2015 
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 S.C. COMNORD S.A. București privind „Aprobarea inițierii demersurilor de admitere la tranzacționare  
a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB” publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea a IV-a, nr. 1705/01.04.2015; 

- 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. 412/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. COMNORD S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMNORD S.A. București, prin SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București, de emitere  
a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori 
București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46169/14.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea COMNORD S.A. București (CUI:1590368). 
Art. 2. Societățile COMNORD S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților COMNORD S.A. București și Bursa 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. 1177 / 12.06.2015 
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 societății CAMEXIP S.A. Băicoi prin care se aprobă „efectuarea demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de CAMEXIP S.A., mandatând Consiliul de Administrație să aleagă sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de BVB sau SIBEX.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 1360/16.03.2015; 

- 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. 497/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CAMEXIP S.A. Băicoi în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- adresa consultantului autorizat SSIF Confident Invest București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48006/21.05.2015  
privind solicitarea S.C. CAMEXIP S.A. Băicoi de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ  
de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea CAMEXIP S.A. Băicoi (CUI:1316762). 
Art. 2. Societățile CAMEXIP S.A. Băicoi 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. CAMEXIP S.A. Băicoi și S.C. Bursa 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. 1178 / 12.06.2015 
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 societății PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun prin care se aprobă „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare pentru tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ  
de tranzacționare (ATS) conform Legii nr. 151/2014.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1441/19.03.2015; 

- 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. 482/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- adresa consultantului autorizat SSIF BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48653/22.05.2015 privind solicitarea  
S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ  
de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662490). 
Art. 2. Societățile PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun 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. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun și S.C. Bursa 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. 1179 / 12.06.2015 
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 S.C. IASITEX S.A. Iași privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare, în vederea 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat  
de S.C. Bursa de Valori București S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1392/18.03.2015; 

- 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. 436/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. IASITEX S.A. Iași în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea IASITEX S.A. Iași de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG 46960/18.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea IASITEX S.A. Iași (CUI:1957058). 
Art. 2. Societățile IASITEX S.A. Iași 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 societăților IASITEX S.A. Iași și Bursa 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. 1180 / 12.06.2015 
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 S.C. FORAJ SONDE S.A. Ernei privind „efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii  
la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de 
Valori București ...”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1026/25.02.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 421/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. FORAJ SONDE S.A. Ernei în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea FORAJ SONDE S.A. Ernei de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG nr. 46960/18.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Ernei (CUI:4727746). 
Art. 2. Societățile FORAJ SONDE S.A. Ernei 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 societăților FORAJ SONDE S.A. Ernei și Bursa 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. 1181 / 12.06.2015 
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 prin care societatea URB RULMENȚI S.A. Suceava „Aprobă efectuarea demersurilor legale în vederea admiterii 
la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața alternativă de tranzacționare AeRO din cadrul sistemului alternativ  
de tranzacționare administrat de S.C. 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. 332/28.04.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea URB RULMENȚI S.A. Suceava în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea URB RULMENȚI S.A. Suceava, prin intermediarul SSIF CONFIDENT INVEST S.A.,  
privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa  
de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/44012/08.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea URB RULMENȚI S.A. Suceava (CUI:717936). 
Art. 2. Societățile URB RULMENȚI S.A. Suceava 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 societăților URB RULMENȚI S.A. Suceava și Bursa 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. 1182 / 12.06.2015 
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 societății CONTACTOARE S.A. Buzău conform căreia „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 (ATS) administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1683/31.03.2015; 

- 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. 432/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău, prin intermediul SSIF ESTINVEST S.A., privind emiterea  
deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46358/14.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău (CUI:1145395). 
Art. 2. Societățile CONTACTOARE 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 societăților CONTACTOARE S.A. Buzău și Bursa 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. 1183 / 12.06.2015 
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 S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A. București privind „tranzacționarea acțiunilor emise de 
societate pe ... ATS administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1205/06.03.2015; 

- 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. 491/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A. București în cadrul sistemului 
alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A. București de emitere a deciziei ASF  
de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.  
prin adresa înregistrată la ASF cu RG nr. 48262/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A. București (CUI:1573170). 
Art. 2. Societățile BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația  
să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 
și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A. București și Bursa 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. 1184 / 12.06.2015 
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 S.C. COCOR S.A. București privind „efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare  
a acțiunilor emise de societatea Cocor S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, din cadrul Bursei de Valori 
București”; 

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

- prevederile Deciziei nr. 505/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. COCOR S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COCOR S.A. București, prin SSIF BT SECURITIES S.A., de emitere a deciziei ASF  
de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/45623/13.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea COCOR S.A. București (CUI:327763). 
Art. 2. Societățile COCOR S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților COCOR S.A. București și Bursa 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. 1185 / 12.06.2015 
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 societății COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca prin care s-a aprobat „ ... 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”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 879/17.02.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 406/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca în cadrul sistemului 
alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca privind emiterea deciziei ASF  
de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/46939/18.05.2015; 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527). 
Art. 2. Societățile COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ 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, ale Legii nr. 151/2014  
și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca și Bursa 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. 1186 / 12.06.2015 
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 societății COMTURIST S.A. București prin care se aprobă „efectuarea demersurilor necesare în vederea 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Comturist S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare,  
din cadrul Bursei de Valori București.” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1228/09.03.2015; 

- 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. 504/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea COMTURIST S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMTURIST S.A. București, prin intermediul consultantului autorizat SSIF BT SECURITIES S.A., 
înregistrată la ASF cu nr. RG/48657/22.05.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea COMTURIST S.A. București (CUI:1579530). 
Art. 2. Societățile COMTURIST 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 S.C. COMTURIST S.A. București și S.C. Bursa 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. 1187 / 12.06.2015 
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 societății EMA S.A. Piatra Neamț conform căreia „ ... 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 administrat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1688/31.03.2015; 

- 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. 509/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea EMA S.A. Piatra Neamț în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea EMA S.A. Piatra Neamț, prin intermediul SSIF ESTINVEST S.A., privind emiterea deciziei ASF 
de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/48552/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea EMA S.A. Piatra Neamț (CUI:2048307). 
Art. 2. Societățile EMA S.A. Piatra Neamț și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților EMA S.A. Piatra Neamț și Bursa 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. 1188 / 12.06.2015 
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 societății EMAILUL S.A. Mediaș conform căreia „ ... se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare AeRO 
administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de sistem”, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 861/17.02.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 420/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea EMAILUL S.A. Mediaș în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea EMAILUL S.A. Mediaș privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/47436/19.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea EMAILUL S.A. Mediaș (CUI:803115). 
Art. 2. Societățile EMAILUL S.A. Mediaș 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 societăților EMAILUL S.A. Mediaș și Bursa 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. 1189 / 12.06.2015 
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 S.C. LEGMAS S.A. Năvodari privind „inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare ... în cadrul 
Sistemului Alternativ de Tranzacționare (ATS-AeRO), administrat de S.C. Bursa de Valori București - S.A.” publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1585/25.03.2015; 

- 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. 489/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. LEGMAS S.A. Năvodari în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea LEGMAS S.A. Năvodari, prin SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A., de emitere  
a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori 
București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/48588/21.05.2015; 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea LEGMAS S.A. Năvodari (CUI:2415209). 
Art. 2. Societățile LEGMAS S.A. Năvodari 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 societăților LEGMAS S.A. Năvodari și Bursa 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. 1191 / 12.06.2015 
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 S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare ... pe sistemul alternativ de tranzacționare (AeRO) al S.C. BURSA DE VALORI 
BUCUREȘTI S.A.” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1310/12.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 445/13.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca de emitere a deciziei ASF de admitere  
la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa 
înregistrată la ASF cu nr. RG/46336/14.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca (CUI:201373). 
Art. 2. Societățile REMARUL 16 FEBRUARIE 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 societăților REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca și Bursa 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. 1192 / 12.06.2015 
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 S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. București privind „efectuarea de către societate a demersurilor 
legale necesare, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A.  
în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv ATS-AeRO administrat de Bursa de Valori București”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1452/20.03.2015; 

- 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. 498/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. București de emitere a deciziei ASF de admitere  
la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa 
înregistrată la ASF cu RG nr. 48006/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. București (CUI:455673). 
Art. 2. Societățile TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă 
demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și 
Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților TRANSPORTURI AUTO GIULEȘTI S.A. București și Bursa 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. 1193 / 12.06.2015 
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 UNISEM S.A. București privind „efectuarea demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare  
a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București ...”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1363/16.03.2015; 

- 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. 481/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea UNISEM S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea UNISEM S.A. București de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/48655/22.05.2015; 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea UNISEM S.A. București (CUI:302). 
Art. 2. Societățile UNISEM S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților UNISEM S.A. București și Bursa 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. 1194 / 12.06.2015 
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 societății ICERP S.A. Ploiești privind aprobarea efectuării „de către societate a demersurilor legale necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) 
SIBEX Sibiu […]”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1578/25.03.2015; 

- 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. 148/19.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ICERP S.A. Ploiești în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., formulată de societatea ICERP S.A. Ploiești, prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/47679/20.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act: 

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 ICERP S.A. Ploiești (CUI:2993997). 
Art. 2. Societățile ICERP S.A. Ploiești, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., 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 ICERP S.A. Ploiești se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților ICERP S.A. Ploiești, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1195 / 12.06.2015 
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 societății ROMANOFIR S.A. Tălmaciu privind „efectuarea demersurilor legale necesare admiterii  

la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) al operatorului de piață SIBEX …”, publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 958/20.02.2015; 

- 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. 144/18.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ROMANOFIR S.A. Tălmaciu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ROMANOFIR S.A. Tălmaciu de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare  
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrată la ASF  
cu nr. RG/47712/20.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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 ROMANOFIR S.A. Tălmaciu (CUI:816263). 
Art. 2. Societățile ROMANOFIR S.A. Tălmaciu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., 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 ROMANOFIR S.A. Tălmaciu se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților ROMANOFIR S.A. Tălmaciu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,  
SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1196 / 12.06.2015 
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 societății TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina privind „ ... efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate în cadrul sistemului 
alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1143/04.03.2015; 

- 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. 143/18.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina în cadrul sistemului alternativ 
administrat; 

- solicitarea formulată de societatea TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina, înregistrată la ASF cu nr. 47722/20.05.2015, 
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 11.06.2015,  
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 TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina (CUI:3195284). 
Art. 2. Societățile TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., 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 TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina se retrag  
de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina, BURSA DE VALORI 
BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX și se publică pe pagina de web 
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1197 / 12.06.2015 
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 societății PETAL S.A. Huși privind „Efectuarea demersurilor necesare, legale, în vederea tranzacționării 
acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1689/31.03.2015; 

- 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. 146/19.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea PETAL S.A. Huși în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de  
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., formulată de societatea PETAL S.A. Huși, prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/48202/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
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 PETAL S.A. Huși (CUI:841186). 
Art. 2. Societățile PETAL S.A. Huși, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., 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 SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea PETAL S.A. Huși se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților PETAL S.A. Huși, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1198 / 12.06.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (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; 

- Hotărârea AGEA S.C. AVICOLA BRAȘOV S.A. din data de 16.12.2014, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 223/14.01.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea AVICOLA BRAȘOV S.A., conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014, 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul 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 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de societatea AVICOLA BRAȘOV S.A. 
(CUI:1103470) începând cu data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1199 / 12.06.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (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; 

- rapoartele curente transmise de societatea AVICOLA BRAȘOV S.A., conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
având în vedere Decizia ASF nr. 1198/12.06.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

AVICOLA BRAȘOV S.A., 
în temeiul art. 2 alin. (2) lit. c) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AVICOLA BRAȘOV S.A. (CUI:1103470) începând cu data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1200 / 12.06.2015 
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 art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile publicate pe site-ul ONRC în data de 19.05.2015, potrivit cărora societatea SINEC S.A. Maramureș a fost radiată  

din registrul comerțului, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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 SINEC S.A. Maramureș (CUI:2204031) 
începând cu data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1201 / 12.06.2015 
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 art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile publicate pe site-ul ONRC în data de 19.05.2015, potrivit cărora societatea SINEC S.A. Maramureș a fost radiată  

din registrul comerțului, 
având în vedere Decizia nr. 1200/12.06.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

SINEC S.A. Maramureș, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SINEC S.A. Maramureș (CUI:2204031) începând cu data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1202 / 12.06.2015 
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 art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile publicate pe site-ul ONRC în data de 29.05.2015, potrivit cărora societatea TRANSCOLECTA S.A. București  

a fost radiată din registrul comerțului, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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 TRANSCOLECTA S.A. București 
(CUI:333005) începând cu data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1203 / 12.06.2015 
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 art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile publicate pe site-ul ONRC în data de 29.05.2015, potrivit cărora societatea TRANSCOLECTA S.A. București  

a fost radiată din registrul comerțului, 
având în vedere Decizia nr. 1202/12.06.2015. de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

TRANSCOLECTA S.A. București, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TRANSCOLECTA S.A. București (CUI:333005) începând cu  
data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1204 / 12.06.2015 
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. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Hotărârea AGEA S.C. JUSTECHNOLOGY S.A. București din data de 05.05.2015 prin care a fost aprobată „Anularea Hotărârii  

nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de 30.10.2014 de listare a societății la Bursa de Valori București 
pe sistemul alternativ de tranzacționare”, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea JUSTECHNOLOGY S.A. București (CUI:31021550) începând cu 
data de 16.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1205 / 12.06.2015 
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 AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării  
de către acționari a unei decizii referitoare 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, în conformitate cu prevederile 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; 

 domnul Humă Vasile este Președintele Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț,  
conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 19.05.2015, 

se constată 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 11.06.2015,  
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 Humă Vasile, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț (CUI:8175059). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială 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 Humă Vasile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț cu sediul în comuna Răucești, județul Neamț. 
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. 1206 / 12.06.2015 
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 AGROMEC BĂLEȘTI S.A. Vrancea sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC BĂLEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării  
de către acționari a unei decizii referitoare 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, în conformitate cu prevederile 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; 

 domnul Negru Niculae este administratorul unic al S.C. AGROMEC BĂLEȘTI S.A. Vrancea, conform informațiilor furnizate  
de site-ul ONRC la data de 19.05.2015, 

se constată 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 11.06.2015,  
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 Negru Niculae, în calitate de administrator unic al societății 
AGROMEC BĂLEȘTI S.A. Vrancea (CUI:8174185). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială 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 Negru Niculae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC BĂLEȘTI S.A. Vrancea, cu sediul în satul Bălești, comuna Bălești, județul Vrancea. 
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. 1208 / 12.06.2015 
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 CORPRES S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății CORPRES S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare 

a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari  
a unei decizii referitoare 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, în conformitate cu prevederile 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; 

 domnul Uță V. Mihnea-Alexandru este administratorul unic al S.C. CORPRES S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC 
la data de 19.05.2015, 

se constată 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 11.06.2015,  
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 Uță V. Mihnea-Alexandru, în calitate de administrator unic 
al societății CORPRES S.A. (CUI:1533095). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială 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 Uță V. Mihnea-Alexandru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății CORPRES S.A. cu sediul în orașul Corabia, str. Caracal nr. 8, jud. Olt. 
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. 1211 / 12.06.2015 
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) 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 Miorița 2001 S.A. Mamaia (CUI:14335936) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății Miorița 2001 S.A. Mamaia nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării  
de către acționari a unei decizii referitoare 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, în conformitate cu prevederile 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; 

 domnul Papari Aurel este administrator unic al societății Miorița 2001 S.A. Mamaia, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC 
la data de 26.05.2015, 



 

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) 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 11.06.2015,  
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 Papari Aurel, în calitate de Administrator unic al societății 
Miorița 2001 S.A. Mamaia (CUI:14335936). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile  
art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. 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 Papari Aurel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
Miorița 2001 S.A. Mamaia cu sediul în Mamaia, Hotel Miorița, județul Constanța. 
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. 1251 / 12.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în temeiul prevederilor art. 90 lit. d) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților  
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

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

având în vedere solicitarea transmisă de Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece 
înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 39445/28.04.2015, completată prin adresa nr. 49226/25.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage la cerere Avizul nr. 1/13.01.2009 acordat instituției de credit Banca Românească S.A. Membră a Grupului National 
Bank of Greece în calitate de depozitar pentru activele organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.). 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PJR10DEPR/400013 care atestă înscrierea instituției de credit Banca Românească S.A. 
Membră a Grupului National Bank of Greece în Registrul public al ASF în calitate de depozitar. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Banca Românească S.A. Membră a Grupului National 
Bank of Greece și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1257 / 12.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

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

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

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

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

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, pentru asigurarea stabilității, a bunei funcționări a piețelor  



 

de instrumente financiare și asigurarea protecției investitorilor, prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

în temeiul prevederilor art. 24 din titlul VI, Capitolul 1, Secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 15.06.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în Secțiunea 1 a Registrului,  
după cum urmează: 

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

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1266 / 12.06.2015 
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. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

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 adresa S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași, înregistrată la ASF  
cu nr. RG/51186/02.06.2015, prin care solicită modificarea Deciziei ASF nr. 913/13.05.2015 „conform opiniei ANEVAR [….]”,  
având în vedere faptul că „registrul comerțului a amânat soluționarea cererii de înlocuire a evaluatorului Crăciunescu depusă de 
societate în urma deciziei ASF, deoarece…cf. art. 6 alin. (1) din Reg. 17/2014 pt. sit. prev. de L 151/2014, Cons. de adm. are 
obligația să solicite numirea unui expert autorizat independent, ori la data de 21.05.2015 societatea are deja numit ex. evaluator”, 

luând în considerare adresa ANEVAR nr. RG/52103/04.06.2015 potrivit căreia „În opinia ANEVAR, neconformitățile 
identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia, iar din acest motiv 
considerăm că același evaluator autorizat Crăciunescu Sorin este în măsură să procedeze la refacerea raportului de evaluare al 
S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.”, 

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea  
Legii nr. 151/2014, 

având în vedere raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Crăciunescu Sorin, desemnat de ORC  
în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate,  
conform Legii nr. 151/2014, 

luând în considerare Fișa de verificare a raportului de evaluare al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. 
Iași comunicată de ANEVAR emitentului și înregistrată la ASF cu nr. RG/51186/02.06.2015, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași va dispune, de îndată, expertului 
autorizat independent Crăciunescu Sorin să întreprindă demersurile necesare astfel încât, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de 
la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași,  
prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate. 
Art. 2. În situația în care dispozițiile art. 1 din prezenta decizie nu vor fi respectate, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Art. 3. Începând cu data prezentei, art. 2 al Deciziei ASF nr. 913/13.05.2015 nu mai produce efecte. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași și SIF Moldova S.A.  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


