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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 8 / 19.06.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 50231/28.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Lucian Ioan FULEA și se echivalează cu cea corespunzătoare  
pentru consultant de investiții. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 9 / 19.06.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 50231/28.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 10 / 19.06.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 50230/28.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 



 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 11 / 19.06.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 44¹ din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor  
pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 50230/28.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 94 / 15.06.2015 
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. 1 alin. (3) și (9) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/36872/21.04.2015, completată prin adresa nr. RG/46632/15.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST 
BUCUREȘTI S.A. ca urmare a desființării sediului secundar de tip agenție situat în București, bd. Carol I nr. 34-35, parter, sector 2 
(autorizat prin Decizia nr. 707/25.07.2011). 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. are obligația de a transmite la ASF 
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a desființării sediilor secundare precizate la art. 1,  
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare  
CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 95 / 15.06.2015 
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 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/43547/07.05.2015, completată prin adresa nr. RG/50001/27.05.2015, 



 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
SUPER GOLD INVEST S.A. cu sediul social situat în Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Ioniță Cristina 32/14.08.2013 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

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

1. Ioniță Cristina PFR02ASIF/402760 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă  
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 96 / 15.06.2015 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/43547/07.05.2015, completată prin adresele nr. RG/46947/18.05.2015 și nr. RG/50001/27.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. 
ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție): 

- București, bd. Carol I nr. 34-36, parter, sector 2. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise  
de către ASF. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar  
pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
SUPER GOLD INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 97 / 17.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 148 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 32 din Regulamentul CNVM  
nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările 
și completările ulterioare, 

ținând cont de Decizia nr. 74/11.11.2014 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A., 
având în vedere cererea S.C. Depozitarul Central S.A. nr. 28218/10.06.2015, înregistrată la ASF cu nr. 53763/10.06.2015, 

privind emiterea unei decizii de prelungire pe durată nedeterminată a efectelor Deciziilor ASF nr. 2041/19.12.2014 și nr. 485/18.03.2015, 



 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 17.06.2015,  
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A. ca urmare a numirii  
doamnei Silvia-Mihaela-Carmen Buicănescu în funcția de director general al S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu 
Decizia Consiliului de Administrație nr. 74/11.11.2014. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 98 / 17.06.2015 
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. 6 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 3, art. 13 alin. (1) lit. (c) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile  

de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia ASF nr. 797/23.04.2015, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. Tg. Mureș înregistrată la ASF  

cu nr. RG/51319/02.06.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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 GOLDRING S.A. Tg. Mureș 
cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, ca urmare a modificării structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului autorizat la data prezentei este următoarea: 
 

Nr. crt. Nume și prenume/Denumire acționar Participarea la capitalul social al SSIF 

1. 
Acționari 
semnificativi 

RAKOCZI LEVENTE 10,1250% 
ZAHAN VIRGIL ADRIAN 65,0000% 

S.C. ATLAS S.R.L. 15,3750% 

2. 
Acționari a căror deținere se situează sub pragul minim prevăzut 
la art. 18 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital 

9,5000% 

 

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 99 / 17.06.2015 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele  
de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

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

având în vedere solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa  
cu nr. 43033/06.05.2015, completată prin adresa nr. 48141/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare  
a majorării capitalului social de la 1.140.928,5 lei la 1.194.928,5 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare  
a Acționarilor nr. 1 din data de 27.04.2015 și cu actul constitutiv actualizat al societății. 
Art. 2. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare 



 

și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 17.06.2015 
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 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/49933/27.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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 INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului BENCHE NARCIS-HORAȚIU  
în calitatea de conducător al societății, în locul dlui PETREAN ALIN-MARIUS, în conformitate cu Hotărârea CA nr. 3 din data de 13.05.2015. 
Art. 2. Componența conducerii societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., la data prezentei, 
este următoarea: 

- NAȘ LUMINIȚA-BIANCA 
- BENCHE NARCIS-HORAȚIU. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația de a transmite la ASF 
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF,  
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 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 101 / 19.06.2015 
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 societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/52491/05.06.2015, completată prin adresa nr. RG/554871/17.06.2015, 
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 ULEIA IONEL, având în vedere Decizia nr. 849/06.05.2015 și Decizia nr. 851/06.05.2015  
de echivalare a experienței profesionale cu cea corespunzătoare agentului pentru servicii de investiții financiare,  
respectiv consultantului de investiții, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii  
de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social situat în București, str. Caloian Județul nr. 22, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului ULEIA IONEL în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare,  
cu nr. PFR02ASIF/402761. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
PRIME TRANSACTION S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 216 / 17.06.2015 
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 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, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit 

financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea auditorului financiar DĂNILĂ CORINA MIHAELA, înregistrată la ASF cu nr. RG/25019/18.03.2015, 

completată prin adresele nr. RG/42180/04.05.2015 și nr. RG/48802/22.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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

Art. 1. Se avizează auditorul financiar DĂNILĂ CORINA MIHAELA, având certificatul de membru C.A.F.R. nr. 1810/14.12.2006,  
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 auditorului financiar menționat la art. 1  
va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia doamnei DĂNILĂ CORINA MIHAELA și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 217 / 17.06.2015 
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. 120 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 49976/27.05.2015, completată prin 

adresele nr. 52285/04.06.2015 și nr. 52363/04.06.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al SIF MOLDOVA S.A. ca urmare a majorării capitalului social  
cu valoarea de 51.908.958,80 lei, respectiv de la valoarea actuală de 51.908.958,80 lei, la valoarea de 103.817.917,60 lei,  
prin emisiunea unui număr de 519.089.588 de acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei, conform actului constitutiv actualizat  
al societății (în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz), întocmit în conformitate cu Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 01.04.2015. 
Art. 2. SIF MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat 
conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1277 / 15.06.2015 
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 IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/41830/04.05.2015, completată prin adresa nr. RG/51274/02.06.2015, 



 

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 IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 
1. Bornea Nicolae Decizia nr. 1528/28.08.2007 poz. 2 

 

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

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

1. Bornea Nicolae PFR02ASIF/021535 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1283 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății  
și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Raportul auditorului financiar privind contractele încheiate de SSIF BROKER S.A. cu trei societăți comerciale în perioada  

01.07-31.12.2012, a căror valoare reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro, conform art. 225 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat pe website-ul BVB cu întârziere, nerespectându-se termenul de raportare 
stipulat de prevederile art. 113 lit. G alin. (6) teza 3 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
De asemenea, în cazul raportului similar privind contractele încheiate de societate în perioada 01.01-30.06.2013, conform art. 225 
din Legea nr. 297/2004, nu s-a identificat publicarea acestuia pe website-ul BVB, contrar prevederilor art. 113 pct. G alin. (6) teza 3 
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271,  
art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru aceste fapte se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

2. Convocatorul aferent AGOA din 29.04.2014 (înregistrat cu nr. 2389/02.04.2014) nu conține elementele prevăzute de art. 5 pct. 6 
și pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

3. Din analiza, prin sondaj, a unor formulare de vot prin procură specială aferente AGOA din 19.04.2013 și AGEA/AGOA  
din 29.04.2014, s-a constatat faptul că acestea nu conțin elementele prevăzute de art. 15 alin. (1) pct. 1 („[…] precizarea deținerii 
acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă […]”, cât și „[…] precizarea deținerii acestuia raportat la 
numărul total de drepturi de vot […]”), pct. 4 („data procurii speciale”) și pct. 6 („în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă 

alegerea administratorilor, […] acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat «pentru», «împotrivă» sau 

«abținere» […]”) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu 
amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

4. Din analiza Hotărârilor AGOA din 19.04.2013, a Hotărârilor AGEA/AGOA din 29.04.2014 și a Hotărârilor AGEA din 03.07.2014  
s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (în cazul hotărârii AGEA  
din 03.07.2014: „Societatea comercială trebuie să stabilească, pentru fiecare hotărâre, cel puțin numărul de acțiuni pentru care  
s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentantă de aceste voturi, numărul total de voturi valabil exprimate […]”). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică sancțiunea cu amendă  
în cuantum de 2.000 de lei. 

5. Din analiza contractelor de finanțare/împrumut încheiate de SSIF BROKER S.A. cu trei societăți comerciale, coroborat cu 
informațiile regăsite pe website-ul operatorului de piață BVB, au fost identificate o serie de contracte și/sau acte adiționale  
ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor prin intermediul unor rapoarte (din datele: 19.04.2013, 25.04.2013, 21.08.2013 - trei situații, 



 

30.09.2013, 24.10.2013 și 21.11.2013) sau au fost aduse la cunoștința investitorilor cu întârziere (din datele: 19.06.2013, 
21.01.2014 - două situații, 27.01.2014, 30.01.2014, 18.02.2014), încălcându-se prevederile art. 225 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea  
cu amendă în cuantum de 15.000 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Mihai Buliga în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație 
al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1356/29.12.2011 și Autorizația ASF nr. A/147/26.04.2014, care nu și-a îndeplinit 
în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și pct. 7, 
art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.250 de lei dl Mihai Buliga, în calitate de Președinte al Consiliului  
de Administrație al SSIF Broker S.A., domiciliat în Bistrița. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF 
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mihai Buliga și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1284 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății  
și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Contractele tip de intermediere utilizate de SSIF Broker S.A. în relația cu clienții pentru tranzacțiile pe piețe externe  

(online și offline) nu conțin condițiile în care clientul poate refuza cursul de schimb valutar pus la dispoziția sa, element prevăzut 
de art. 112 alin. (1) lit. k) din Regulamentul nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1),  
art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancționarea cu avertisment. 

2. Prin intermediul contractului de vânzare utilizat pentru vânzători unici deținători de acțiuni „primite în urma programului de 
privatizare în masă (PPM)” („Contract - Formular pentru vânzarea integrală a acțiunilor deținute din PPM”), document care 
integrează elementele unui contract de intermediere, cerere de deschidere de cont și formular de ordin, nu se preiau informațiile 
prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 32/2006 și de art. 11 alin. (1) lit. k) și l) din Regulamentul nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 
alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

3. În cadrul documentului de prezentare și a contractelor de intermediere pentru tranzacții externe online și offline, folosite pentru 
tranzacții financiare prin intermediul platformei de tranzacționare externă a societății, nu sunt specificate responsabilitățile asumate 
de SSIF Broker S.A., încălcându-se prevederile art. 118 alin. (1) coroborat cu alin. (2) („[...] precum și asupra responsabilității 
asumate de SSIF în temeiul legii naționale aplicabile pentru orice acțiuni sau emisiuni ale terțului [...]”) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 



 

4. În cazul a două tranzacții realizate de persoane inițiate (în datele de 16.09.2014 și 17.09.2014), s-a constatat că acestea  
nu au fost raportate sau au fost raportate cu întârziere operatorului de piață, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 150 alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

5. S-a constatat încălcarea de către societate a prevederilor art. 2 și art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate cu 
prevederile Orientărilor ESMA privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele  
de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente nr. ESMA/2012/122 (RO), și anume ale Orientării nr. 2 (în ceea ce 
privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind continuitatea activității, monitorizare și revizuire, securitate și la 
personal), Orientării nr. 4 (în ceea ce privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind revocarea controalelor 
anterioare tranzacției și urmărirea atentă din partea personalului responsabil cu conformitatea), Orientării nr. 6 (în ceea ce privește 
implementarea unor măsuri și proceduri interne privind înțelegerea, competențele și autoritatea personalului responsabil  
cu conformitatea, activitatea de monitorizare, analize periodice și audituri interne ale procedurilor și măsurilor de conformitate și 
măsuri revizuite frecvent pentru reglementarea accesului personalului la sistemele de tranzacționare) și a Orientării nr. 8 
(societatea nerespectând obligațiile cu privire la implementarea și dezvoltarea unor măsuri în ceea ce privește controalele 
anterioare tranzacției). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

6. Din analiza unui contract pentru tranzacții în marjă valabil până la data de 03.07.2015, încheiat cu un client (persoană juridică)  
al societății, s-a constatat că acesta nu conține elementul prevăzut de art. 195 lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

7. Societatea nu a făcut dovada clasificării clienților pe categorii de risc, contrar prevederilor art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i),  
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă 
se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

8. În cazul a 4 clienți ai societății, nu au fost respectate prevederile art. 2.5, art. 4.3, art. 4.4, art. 5.3 și art. 6 din procedura internă  
a societății Procedura privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării de bani și a finanțării actelor  
de terorism, coroborate cu art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. f) și alin. (4) lit. a) și b), coroborat cu alin. (6), din Legea nr. 656/2002,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Georgiana Sava, în calitate de reprezentant al Compartimentului 
de control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 225/10.09.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,  
art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, 
pct. 5 și pct. 6 și lit. g) pct. 7 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dna Georgiana Sava, în calitate de reprezentant al Compartimentului 
de control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 225/10.09.2014, domiciliată în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF 
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Georgiana Sava și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 



 

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1285 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Prin intermediul contractului de vânzare folosit pentru vânzători unici („Contract - Formular pentru vânzarea integrală a acțiunilor 

deținute din PPM”), document care integrează elementele unui contract de intermediere, cerere de deschidere de cont  
și formular de ordin, nu se preiau informațiile prevăzute de art. 113 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 32/2006  
și de art. 11 alin. (1) lit. k) și l) din Regulamentul nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i),  
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

2. Din analiza prin sondaj a dosarelor unor clienți - vânzători unici de acțiuni simbol FP, s-a constatat că documentul utilizat  
la deschiderea contului nu conține elementele prevăzute la art. 111 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu 
art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 coroborat cu art. 272 alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 
alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) 
pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

3. Din analiza dosarelor de clienți, ridicate în copie de echipa de control, s-a constatat faptul că în cazul a doi clienți persoane 
juridice nu au fost preluate informațiile prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 („scopul și natura 
operațiunilor derulate cu entitatea reglementată”), coroborat cu art. 2 lit. b) și art. 4 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM  
nr. 2/2011. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271,  
art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

4. Societatea nu a făcut dovada clasificării clienților pe categorii de risc, contrar prevederilor art. 16 din Regulamentul CNVM  
nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i),  
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă 
se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

5. În cazul a 4 clienți ai societății, nu au fost respectate prevederile art. 2.5, art. 4.3, art. 4.4, art. 5.3 și art. 6 din procedura internă  
a societății Procedura privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării de bani și a finanțării actelor  
de terorism, coroborate cu art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. f) și alin. (4) lit. a) și b), coroborat cu alin. (6), din Legea nr. 656/2002,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Mihaela Botez, în calitate de ofițer de conformitate al SSIF Broker S.A., 
pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, numită în baza Deciziei nr. 7536/12.10.2011  
a Directorului General al SSIF Broker S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. 
(i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 de lei dna Mihaela Botez, în calitate de ofițer de conformitate  
al SSIF Broker S.A., pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, numită în baza Deciziei  
nr. 7536/12.10.2011 a Directorului General al SSIF Broker S.A., domiciliată în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 



 

comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF 
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Mihaela Botez și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1286 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, din analiza prin sondaj a dosarelor unor clienți - vânzători unici de acțiuni simbol FP  
s-a constatat faptul că documentul utilizat la deschiderea contului nu conține elementele prevăzute la art. 111 alin. (3)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 
alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) 
pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această 
faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Mirela Daniela Marga, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Sucursalei București a SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 310/04.03.2010, 
calitate retrasă prin Decizia CNVM nr. 356/19.04.2013, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente 
funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), 
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dna Mirela Daniela Marga, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Sucursalei București a SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 310/04.03.2010, 
calitate retrasă prin Decizia CNVM nr. 356/19.04.2013, domiciliată în București. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.  
Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare 
următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Mirela Daniela Marga și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1287 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. SSIF BROKER S.A. l-a sancționat pe unul dintre agenții pentru servicii de investiții financiare, prin Decizia internă nr. 6011/05.10.2012, 

nefiind notificată cu maximă urgență la CNVM situația constatată și măsurile adoptate, astfel fiind încălcate prevederile art. 78 alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 



 

completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

2. În cazul a 9 tranzacții realizate de persoane inițiate (în datele de 12.07.2012, 28.08.2012, 03.09.2012, 19.11.2013, 30.07.2014, 
08.09.2014 - două tranzacții, 16.09.2014 și 17.09.2014), s-a constatat că acestea nu au fost raportate sau au fost raportate  
cu întârziere operatorului de piață, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273  
alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei. 

3. Având în vedere faptul că SSIF Broker S.A. era obligată să revizuiască anual politica/procedurile de executare a ordinelor,  
acest lucru nerealizându-se în anul 2012, s-a reținut încălcarea prevederilor art. 138 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

4. SSIF Broker S.A. a procedat la agregarea unor ordine ale clienților săi, deși nu a fost stabilită și implementată efectiv o procedură 
de alocare a ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

5. Din analiza prin sondaj a dosarelor unor clienți - vânzători unici de acțiuni simbol FP, s-a constatat că documentul utilizat la 
deschiderea contului nu conține elementele prevăzute la art. 111 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu  
art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 coroborat cu art. 272 alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 
alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1)  
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

6. În adresa de notificare a încheierii unui contract cu un intermediar extern, cât și prin intermediul Anexelor 1A de la Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 comunicate autorității, SSIF Broker S.A. a specificat faptul că a încheiat un contract cu un intermediar extern 
dintr-un stat membru, în realitate contractul fiind încheiat cu un intermediar dintr-un stat nemembru, fiind încălcate astfel 
prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

7. S-a constatat faptul că SSIF Broker S.A., prin intermediul platformei externe, pune la dispoziția clienților posibilitatea realizării unor 
tranzacții cu perechi valutare FOREX, în perioada controlată fiind efectuate de către clienți astfel de tranzacții cu produse  
care nu reprezintă instrumente financiare în accepțiunea art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel fiind încălcate prevederile Avizelor CNVM nr. 24/09.07.2010 și nr. 30/22.07.2010, coroborat cu 
prevederile Deciziei CNVM nr. 1197/16.07.2007 și ale art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă  
în cuantum de 10.000 de lei. 

8. S-a constatat încălcarea de către societate a prevederilor art. 2 și art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate  
cu prevederile Orientărilor ESMA privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele  
de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente nr. ESMA/2012/122 (RO), și anume ale Orientării nr. 2 (în ceea ce 
privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind continuitatea activității, monitorizare și revizuire, securitate și la 
personal), Orientării nr. 4 (în ceea ce privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind revocarea controalelor 
anterioare tranzacției și urmărirea atentă din partea personalului responsabil cu conformitatea), Orientării nr. 6 (în ceea ce privește 
implementarea unor măsuri și proceduri interne privind înțelegerea, competențele și autoritatea personalului responsabil  
cu conformitatea, activitatea de monitorizare, analize periodice și audituri interne ale procedurilor și măsurilor de conformitate  
și măsuri revizuite frecvent pentru reglementarea accesului personalului la sistemele de tranzacționare) și a Orientării nr. 8 
(societatea nerespectând obligațiile cu privire la implementarea și dezvoltarea unor măsuri în ceea ce privește controalele 
anterioare tranzacției). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 



 

9. Din analiza a două contracte pentru tranzacții în marjă (pentru perioadele 20.11.2012-19.11.2013 și 03.07.2014-03.07.2015), 
încheiate cu un client (persoană juridică) al societății, s-a constatat că acestea nu conțin elementul stipulat de art. 195 lit. j)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

10. Cu privire la împrumutul în marjă acordat unui client (persoană juridică) al societății (pentru perioada 20.11.2012-19.11.2013), 
din analiza portofoliilor de marjă transmise clientului, respectiv generate de softul de back-office, s-a constatat faptul că societatea 
a evaluat valorile mobiliare din contul de marjă luând în considerare prețul de referință al valorilor mobiliare din data portofoliului 
respectiv, contrar prevederilor art. 197 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei. 

11. În calitate de furnizor de lichiditate pentru produsul structurat BKDOWTL11, SSIF Broker S.A. nu a făcut dovada respectării 
perioadelor de timp minime pentru menținerea în piață a ofertei de cumpărare și vânzare, în perioada 10-13.06.2014, încălcând 
astfel prevederile art. 1634 alin. (1) și alin. (3) lit. c) Secțiunea 4 Capitolul III 2 Titlul I Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

12. Cu privire la rapoartele financiare conforme cu IFRS întocmite de societate s-a constatat depășirea termenelor de întocmire  
și publicare pe website-ul societății, fiind încălcate: 
 pentru rapoartele aferente exercițiului financiar 2011: art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM 14/2012 și art. 3 alin. (2) 

din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, coroborat cu art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM 14/2012; 
 pentru rapoartele aferente exercițiilor financiare 2012 și 2013: art. 2 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, modificat prin 

Instrucțiunea CNVM nr. 1/2013 și art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

13. Având în vedere modificările organizaționale privind structura personalului, intervenite în perioada controlată, s-a constatat,  
în cazul persoanelor responsabile cu administrarea sancțiunilor internaționale, încălcarea art. 2.11 (în cazul a două persoane)  
și a art. 2.12 (în cazul unei persoane) din procedura internă a societății Procedura privind sancțiunile internaționale. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

14. Convocatorul aferent AGOA din 29.04.2014 (înregistrat cu nr. 2389/02.04.2014) nu conține elementele prevăzute de art. 5 pct. 6 
și pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

15. Din analiza, prin sondaj, a unor formulare de vot prin procură specială aferente AGOA din 19.04.2013 și AGEA/AGOA  
din 29.04.2014, s-a constatat faptul că acestea nu conțin elementele prevăzute de art. 15 alin. (1) pct. 1 („[…] precizarea deținerii 
acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă […]”, cât și „[…] precizarea deținerii acestuia raportat  
la numărul total de drepturi de vot […]”), pct. 4 („data procurii speciale”) și pct. 6 („în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă 

alegerea administratorilor, […] acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat «pentru», «împotrivă» sau 

«abținere» […]”) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

16. Din analiza Hotărârilor AGOA din 19.04.2013, a Hotărârilor AGEA/AGOA din 29.04.2014 și a Hotărârilor AGEA din 03.07.2014  
s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (în cazul hotărârii AGEA din 
03.07.2014: „Societatea comercială trebuie să stabilească, pentru fiecare hotărâre, cel puțin numărul de acțiuni pentru care  
s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentantă de aceste voturi, numărul total de voturi valabil exprimate […]”). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică sancțiunea cu amendă  
în cuantum de 2.000 de lei. 



 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Florica Zoicaș-Ienciu în calitate de Conducător/Director General 
Adjunct al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 640/17.04.2009, până la 05.05.2015, care nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008,  
art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a)  
pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6, lit. g) pct. 7 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 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 dna Florica Zoicaș Ienciu, în calitate de Conducător/Director 
General Adjunct al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 640/17.04.2009, până la 05.05.2015, domiciliată în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florica Zoicaș-Ienciu și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1288 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Având în vedere faptul că au fost puse la dispoziția echipei de control liste de clienți (insider, persoane relevante și persoane  

care au tranzacționat online) care conțineau inadvertențe, s-a reținut nerespectarea de către SSIF BROKER S.A. a prevederilor 
art. 148 alin. (1) și art. 127 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. De asemenea, a fost identificată și o tranzacție din data de 
28.08.2012 care nu figura în registrul tranzacțiilor pus la dispoziția echipei de control, fiind reținută încălcarea prevederilor  
art. 148 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006, art. 271, 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, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 0,1%  
din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014, reprezentând 7.707,56 lei. 

2. În adresa de notificare a încheierii unui contract cu un intermediar extern, cât și prin intermediul Anexelor 1A de la Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 comunicate autorității, SSIF Broker S.A. a specificat faptul că a încheiat un contract cu un intermediar extern 
dintr-un stat membru, în realitate contractul fiind încheiat cu un intermediar dintr-un stat nemembru, fiind încălcate astfel 
prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006, art. 271, 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, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 0,1% din cifra  
de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014, reprezentând 7.707,56 lei. 

3. SSIF Broker S.A. a încheiat un contract cu un intermediar dintr-un stat nemembru și care nu este înscris în Registrul 
Instrumentelor și Investițiilor Financiare, iar ASF nu are încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea din acel stat 
nemembru, în accepțiunea Titlului VI Capitolul II din Regulamentul nr. 32/2006. S-a reținut astfel încălcarea prevederilor art. 2 pct. 2 
din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 10/22.03.2012, coroborat cu art. 81 din Regulamentul nr. 2/2006. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006, art. 271, 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, pentru această faptă 
se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014, reprezentând 
77.075,65 lei. 

4. S-a constatat faptul că SSIF Broker S.A., prin intermediul platformei externe, pune la dispoziția clienților posibilitatea realizării  
unor tranzacții cu perechi valutare FOREX, în perioada controlată fiind efectuate de către clienți astfel de tranzacții cu produse 
care nu reprezintă instrumente financiare în accepțiunea art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel fiind încălcate prevederile Avizelor CNVM nr. 24/09.07.2010 și nr. 30/22.07.2010, coroborat cu 
prevederile Deciziei CNVM nr. 1197/16.07.2007 și ale art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,  



 

cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, 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, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă  
în cuantum de 1% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014, reprezentând 77.075,65 lei. 

5. SSIF Broker S.A. nu a respectat parametrii specifici (în perioada iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie 2012; 
ianuarie, februarie, martie, mai 2013 și ianuarie, martie, aprilie 2014) cu privire la „perioada minimă pentru menținerea în piață  
a ofertei de cumpărare și de vânzare în decursul unei ședințe de tranzacționare”, neîndeplinindu-și astfel obligațiile  
de Market Maker stipulate de Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. la art. 1617 alin. (1) Capitolul III 1 
Titlul I Cartea I, respectiv la art. 17 alin. (1) Capitolul VI Titlul II Cartea II. 
De asemenea, în calitate de furnizor de lichiditate pentru produsele structurate BKDOWTL11, SSIF Broker S.A. nu a făcut dovada 
respectării perioadelor de timp minime pentru menținerea în piață a ofertei de cumpărare și vânzare, în perioada 10-13.06.2014, 
încălcând astfel prevederile art. 1634 alin. (1) și alin. (3) lit. c) Secțiunea 4 Capitolul III 2 Titlul I Cartea I din Codul Bursei de Valori 
București S.A. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, 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, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă  
în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014, reprezentând 7.707,56 lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă SSIF Broker S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1197/16.07.2007, 
în calitate de societate de servicii de investiții financiare. 

În baza prevederilor art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și 
alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. b)  
pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 77.075,65 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului 
financiar 2014) SSIF Broker S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1197/16.07.2007, identificată prin CUI:6738423, înregistrată la 
ORC cu nr. J12/3034/1994, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 119, județul Cluj. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la 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 societății obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor 
cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF -  
Sectorul instrumente și investiții financiare cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Broker S.A. 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 

 

DECIZIA NR. 1289 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Actul adițional nr. 1/26.04.2013 la contractul de prestări servicii nr. 74/08.05.2012, încheiat cu auditorul S.C. BDO Auditors & 

Accountants S.R.L., nu a fost notificat la CNVM/ASF în termenul legal prevăzut, fiind încălcate prevederile art. 14 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

2. Din analiza paginii de internet a societății și din analiza prin sondaj a materialelor publicitare, inclusiv cele regăsite pe pagina de 
Facebook a societății și pe contul societății de YouTube, s-a constatat faptul că nu sunt respectate prevederile art. 126 alin. (1), 
alin. (2), alin. (3) lit. d), alin. (4) și alin. (5), art. 127 și art. 129 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1), art. 271, art. 274 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 



 

3. Din analiza fișelor de cont 531 („casa”) și 51212.0801 („cont clienți RBS RON”) s-a constatat faptul că societatea a înregistrat 
depuneri ale clienților în contul CASA al societății, cât și plata unor salarii ale unor angajați ai societății dintr-unul dintre conturile 
de disponibilități ale clienților, fiind încălcate prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

4. În cazul a 9 tranzacții realizate de persoane inițiate (în datele de 12.07.2012, 28.08.2012, 03.09.2012, 19.11.2013, 30.07.2014, 
08.09.2014 - două tranzacții, 16.09.2014 și 17.09.2014), s-a constatat că acestea nu au fost raportate sau au fost raportate  
cu întârziere operatorului de piață, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei. 

5. Având în vedere faptul că SSIF Broker S.A. era obligată să revizuiască anual politica/procedurile de executare a ordinelor,  
acest lucru nerealizându-se în anul 2012, s-a reținut încălcarea prevederilor art. 138 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

6. Formularele de confirmare pentru ordinele aferente tranzacțiilor CROSS (din 19.07.2012 și 13.08.2014), DEAL (din 12.07.2012 - 
două ordine și 04.07.2014) și a unui ordin agregat din 17.09.2012, nu conțin elementul prevăzut de art. 122 alin. (6) lit. o)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

7. SSIF Broker S.A. a procedat la agregarea unor ordine ale clienților săi, deși nu a fost stabilită și implementată efectiv o procedură 
de alocare a ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

8. Din analiza prin sondaj a dosarelor unor clienți - vânzători unici de acțiuni simbol FP, s-a constatat că documentul utilizat  
la deschiderea contului nu conține elementele prevăzute la art. 111 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat cu 
art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 coroborat cu art. 272 alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) 
pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

9. Din analiza prin sondaj a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și a situației apelurilor în marjă s-a constatat încălcarea 
prevederilor art. 12 din procedura internă a societății Procedura privind rezolvarea situațiilor în care apar solduri negative. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

10. În adresa de notificare a încheierii unui contract cu un intermediar extern, cât și prin intermediul Anexelor 1A de la Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 comunicate autorității, SSIF Broker S.A. a specificat faptul că a încheiat un contract cu un intermediar extern 
dintr-un stat membru, în realitate contractul fiind încheiat cu un intermediar dintr-un stat nemembru, fiind încălcate astfel 
prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

11. SSIF Broker S.A. a încheiat un contract cu un intermediar dintr-un stat nemembru și care nu este înscris în Registrul 
Instrumentelor și Investițiilor Financiare, iar ASF nu are încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea din acel stat 
nemembru, în accepțiunea Titlului VI Capitolul II din Regulamentul nr. 32/2006. S-a reținut astfel încălcarea prevederilor  
art. 2 pct. 2 din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 10/22.03.2012, coroborat cu art. 81 din Regulamentul nr. 2/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 



 

12. S-a constatat faptul că SSIF Broker S.A., prin intermediul platformei externe, pune la dispoziția clienților posibilitatea realizării 
unor tranzacții cu perechi valutare FOREX, în perioada controlată fiind efectuate de către clienți astfel de tranzacții cu produse 
care nu reprezintă instrumente financiare în accepțiunea art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel fiind încălcate prevederile Avizelor CNVM nr. 24/09.07.2010 și nr. 30/22.07.2010, coroborat cu 
prevederile Deciziei CNVM nr. 1197/16.07.2007 și ale art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 7.500 de lei. 

13. S-a constatat încălcarea de către societate a prevederilor art. 2 și art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate  
cu prevederile Orientărilor ESMA privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele  
de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente nr. ESMA/2012/122 (RO), și anume ale Orientării nr. 2 (în ceea ce 
privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind continuitatea activității, monitorizare și revizuire, securitate și la 
personal), Orientării nr. 4 (în ceea ce privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind revocarea controalelor 
anterioare tranzacției și urmărirea atentă din partea personalului responsabil cu conformitatea), Orientării nr. 6 (în ceea ce privește 
implementarea unor măsuri și proceduri interne privind înțelegerea, competențele și autoritatea personalului responsabil  
cu conformitatea, activitatea de monitorizare, analize periodice și audituri interne ale procedurilor și măsurilor de conformitate și 
măsuri revizuite frecvent pentru reglementarea accesului personalului la sistemele de tranzacționare) și a Orientării nr. 8 
(societatea nerespectând obligațiile cu privire la implementarea și dezvoltarea unor măsuri în ceea ce privește controalele 
anterioare tranzacției). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

14. Din analiza a două contracte pentru tranzacții în marjă (pentru perioadele 20.11.2012-19.11.2013 și 03.07.2014-03.07.2015), 
încheiate cu un client (persoană juridică) al societății, s-a constatat că acestea nu conțin elementul prevăzut de art. 195 lit. j)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

15. Din analiza portofoliilor de marjă transmise unui client persoană juridică (pentru perioada 20.11.2012-19.11.2013), precum și a 
celor generate de softul de back-office, s-a constatat faptul că societatea a evaluat valorile mobiliare din contul de marjă  
luând în considerare prețul de referință al valorilor mobiliare din data portofoliului respectiv, contrar prevederilor art. 197 alin. (1) lit. b) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei. 

16. Informațiile privind o tranzacție OTC din 16.07.2013 intermediată de către SSIF Broker S.A. nu a fost raportată operatorului  
de piață, fiind încălcate prevederile art. 162 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

17. SSIF Broker S.A. nu a respectat parametrii specifici (în perioada iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie 2012; 
ianuarie, februarie, martie, mai 2013 și ianuarie, martie, aprilie 2014) cu privire la „perioada minimă pentru menținerea în piață  
a ofertei de cumpărare și de vânzare în decursul unei ședințe de tranzacționare”, neîndeplinindu-și astfel obligațiile  
de Market Maker prevăzute de Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. la art. 1617 alin. (1) Capitolul III 1 
Titlul I Cartea I, respectiv la art. 17 alin. (1) Capitolul VI Titlul II Cartea II. 
De asemenea, în calitate de furnizor de lichiditate pentru produsele structurate BKDOWTL11, SSIF Broker S.A. nu a făcut dovada 
respectării perioadelor de timp minime pentru menținerea în piață a ofertei de cumpărare și vânzare, în perioada 10-13.06.2014, 
încălcând astfel prevederile art. 1634 alin. (1) și alin. (3) lit. c) Secțiunea 4 Capitolul III 2 Titlul I Cartea I din Codul Bursei de Valori 
București S.A. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

18. Cu privire la rapoartele financiare conforme cu IFRS întocmite de societate s-a constatat depășirea termenelor de întocmire și 
publicare pe website-ul societății, fiind încălcate: 
 pentru rapoartele aferente exercițiului financiar 2011: art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM 14/2012 și art. 3 alin. (2) 

din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, coroborat cu art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM 14/2012; 



 

 pentru rapoartele aferente exercițiilor financiare 2012 și 2013: art. 2 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, modificat prin 
Instrucțiunea CNVM nr. 1/2013 și art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

19. Având în vedere faptul că nu au fost notificate Depozitarului Central, în termenul prevăzut, modificările organizaționale  
ale SSIF Broker S.A. privind structura personalului, intervenite în luna octombrie 2012, s-a constatat încălcarea prevederilor  
art. 47 lit. d) Titlul I Capitolul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. coroborat cu Anexa 1.3 la același act normativ. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

20. Societatea nu a făcut dovada clasificării clienților pe categorii de risc, contrar prevederilor art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i),  
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă 
se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

21. În cazul a 4 clienți ai societății, nu au fost respectate prevederile art. 2.5, art. 4.3, art. 4.4, art. 5.3 și art. 6 din procedura internă  
a societății Procedura privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării de bani și a finanțării actelor de 
terorism, coroborate cu art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. f) și alin. (4) lit. a) și b), coroborat cu alin. (6), din Legea nr. 656/2002,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

22. Având în vedere modificările organizaționale privind structura personalului, intervenite în perioada controlată, s-a constatat,  
în cazul persoanelor responsabile cu administrarea sancțiunilor internaționale, încălcarea prevederilor art. 2.11 (în cazul a două 
persoane) și ale art. 2.12 (în cazul unei persoane) din procedura internă a societății Procedura privind sancțiunile internaționale. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

23. Convocatorul aferent AGOA din 29.04.2014 (înregistrat cu nr. 2389/02.04.2014) nu conține elementele prevăzute de art. 5 pct. 6 
și pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

24. Din analiza, prin sondaj, a unor formulare de vot prin procură specială aferente AGOA din 19.04.2013 și AGEA/AGOA  
din 29.04.2014, s-a constatat faptul că acestea nu conțin elementele prevăzute de art. 15 alin. (1) pct. 1 („[…] precizarea deținerii 
acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă […]”, cât și „[…] precizarea deținerii acestuia raportat la 
numărul total de drepturi de vot […]”), pct. 4 („data procurii speciale”) și pct. 6 („în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă 
alegerea administratorilor, […] acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat «pentru», «împotrivă» sau 

«abținere» […]”) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

25. Din analiza Hotărârilor AGOA din 19.04.2013, a Hotărârilor AGEA/AGOA din 29.04.2014 și a Hotărârilor AGEA din 03.07.2014  
s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (în cazul hotărârii AGEA  
din 03.07.2014: „Societatea comercială trebuie să stabilească, pentru fiecare hotărâre, cel puțin numărul de acțiuni pentru care  
s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentantă de aceste voturi, numărul total de voturi valabil exprimate […]”). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică sancțiunea cu amendă  
în cuantum de 2.000 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Oana Tudor în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1256/13.08.2009, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM  
nr. 2/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6 și lit. g) pct. 7 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) 
pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.250 de lei dna Oana Tudor în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1256/13.08.2009, domiciliată în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF 
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Oana Tudor și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1290 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Din analiza fișelor de cont 531 („casa”) și 51212.0801 („cont clienți RBS RON”) s-a constatat faptul că societatea a înregistrat 

depuneri ale clienților în contul CASA al societății, cât și plata unor salarii ale unor angajați ai societății dintr-unul dintre conturile 
de disponibilități ale clienților, fiind încălcate prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

2. În cazul a 3 tranzacții realizate de persoane inițiate (în datele de 12.07.2012, 28.08.2012, 03.09.2012), s-a constatat că acestea 
nu au fost raportate sau au fost raportate cu întârziere operatorului de piață, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 150 alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

3. Formularele de confirmare pentru ordinele aferente tranzacțiilor CROSS din 19.07.2012, DEAL din 12.07.2012 (două ordine)  
și a unui ordin agregat din 17.09.2012, nu conțin elementul prevăzut de art. 122 alin. (6) lit. o) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

4. SSIF Broker S.A. a procedat la agregarea unor ordine ale clienților săi, deși nu a fost stabilită și implementată efectiv o procedură 
de alocare a ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

5. Din analiza prin sondaj a dosarelor unor clienți - vânzători unici de acțiuni simbol FP, s-a constatat că documentul utilizat  
la deschiderea contului nu conține elementele prevăzute la art. 111 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat  
cu art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 coroborat cu art. 272 alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, 
alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) 
pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

6. SSIF Broker S.A. a încheiat un contract cu un intermediar dintr-un stat nemembru și care nu este înscris în Registrul 
Instrumentelor și Investițiilor Financiare, iar ASF nu are încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea din acel stat 
nemembru, în accepțiunea Titlului VI Capitolul II din Regulamentul nr. 32/2006. S-a reținut astfel încălcarea prevederilor  
art. 2 pct. 2 din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 10/22.03.2012, coroborat cu art. 81 din Regulamentul nr. 2/2006. 



 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

7. S-a constatat faptul că SSIF Broker S.A., prin intermediul platformei externe, pune la dispoziția clienților posibilitatea realizării  
unor tranzacții cu perechi valutare FOREX, în perioada controlată fiind efectuate de către clienți astfel de tranzacții cu produse 
care nu reprezintă instrumente financiare în accepțiunea art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel fiind încălcate prevederile Avizelor CNVM nr. 24/09.07.2010 și nr. 30/22.07.2010, coroborat  
cu prevederile Deciziei CNVM nr. 1197/16.07.2007 și ale art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 7.500 de lei. 

8. SSIF Broker S.A. nu a respectat parametrii specifici (în perioada iunie-septembrie 2012) cu privire la „perioada minimă pentru 
menținerea în piață a ofertei de cumpărare și de vânzare în decursul unei ședințe de tranzacționare”, neîndeplinindu-și astfel 
obligațiile de Market Maker prevăzute de Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. la art. 1617 alin. (1) 
Capitolul III 1 Titlul I Cartea I, respectiv la art. 17 alin. (1) Capitolul VI Titlul II Cartea II. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Bogdan Cosmin Ilieș, în calitate de reprezentant al Compartimentului 
de control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 861/29.05.2009, calitate retrasă prin Decizia CNVM  
nr. 924/12.10.2012, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006,  
art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i),  
art. 274, art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.125 de lei dl Bogdan Cosmin Ilieș, în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 861/29.05.2009, calitate retrasă  
prin Decizia CNVM nr. 924/12.10.2012, domiciliat în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Bogdan Cosmin Ilieș și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1291 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. Actul adițional nr. 1/26.04.2013 la contractul de prestări servicii nr. 74/08.05.2012, încheiat cu auditorul S.C. BDO Auditors & 

Accountants S.R.L., nu a fost notificat la CNVM/ASF în termenul legal prevăzut, fiind încălcate prevederile art. 14 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

2. În cazul a două tranzacții realizate de persoane inițiate (în datele de 19.11.2013 și 30.07.2014), s-a constatat că acestea  
nu au fost raportate sau au fost raportate cu întârziere operatorului de piață, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 150 alin. (3) 



 

din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

3. Având în vedere faptul că SSIF Broker S.A. era obligată să revizuiască anual politica/procedurile de executare a ordinelor,  
acest lucru nerealizându-se în anul 2012, s-a reținut încălcarea prevederilor art. 138 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

4. SSIF Broker S.A. a procedat la agregarea unor ordine ale clienților săi, deși nu a fost stabilită și implementată efectiv o procedură 
de alocare a ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă  
în cuantum de 2.000 de lei. 

5. Din analiza prin sondaj a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și a situației apelurilor în marjă s-a constatat încălcarea 
prevederilor art. 12 din procedura internă a societății Procedura privind rezolvarea situațiilor în care apar solduri negative. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

6. S-a constatat încălcarea de către societate a prevederilor art. 2 și art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate  
cu prevederile Orientărilor ESMA privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele  
de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente nr. ESMA/2012/122 (RO), și anume ale Orientării nr. 2 (în ceea ce 
privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind continuitatea activității, monitorizare și revizuire, securitate și la 
personal), Orientării nr. 4 (în ceea ce privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind revocarea controalelor 
anterioare tranzacției și urmărirea atentă din partea personalului responsabil cu conformitatea), Orientării nr. 6 (în ceea ce privește 
implementarea unor măsuri și proceduri interne privind înțelegerea, competențele și autoritatea personalului responsabil  
cu conformitatea, activitatea de monitorizare, analize periodice și audituri interne ale procedurilor și măsurilor de conformitate  
și măsuri revizuite frecvent pentru reglementarea accesului personalului la sistemele de tranzacționare) și a Orientării nr. 8 
(societatea nerespectând obligațiile cu privire la implementarea și dezvoltarea unor măsuri în ceea ce privește controalele 
anterioare tranzacției). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

7. Din analiza unui contract pentru tranzacții în marjă (pentru perioada 20.11.2012-19.11.2013), încheiat cu un client (persoană 
juridică) al societății, s-a constatat că acesta nu conține elementul prevăzut de art. 195 lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

8. Din analiza portofoliilor de marjă transmise unui client persoană juridică (pentru perioada 20.11.2012-19.11.2013), precum și a 
celor generate de softul de back-office, s-a constatat faptul că societatea a evaluat valorile mobiliare din contul de marjă luând  
în considerare prețul de referință al valorilor mobiliare din data portofoliului respectiv, contrar prevederilor art. 197 alin. (1) lit. b)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei. 

9. Informațiile privind o tranzacție OTC din 16.07.2013 intermediată de către SSIF Broker S.A. nu a fost raportată operatorului  
de piață, fiind încălcate prevederile art. 162 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă  
în cuantum de 1.000 de lei. 

10. SSIF Broker S.A. nu a respectat parametrii specifici (în perioada octombrie, decembrie 2012; ianuarie, februarie, martie, mai 2013 
și ianuarie, martie, aprilie 2014) cu privire la „perioada minimă pentru menținerea în piață a ofertei de cumpărare și de vânzare  
în decursul unei ședințe de tranzacționare”, neîndeplinindu-și astfel obligațiile de Market Maker stipulate de Codul operatorului  



 

de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. la art. 1617 alin. (1) Capitolul III 1 Titlul I Cartea I, respectiv la art. 17 alin. (1)  
Capitolul VI Titlul II Cartea II. 
De asemenea, în calitate de furnizor de lichiditate pentru produsele structurate BKDOWTL11, SSIF Broker S.A. nu a făcut dovada 
respectării perioadelor de timp minime pentru menținerea în piață a ofertei de cumpărare și vânzare, în perioada 10-13.06.2014, 
încălcând astfel prevederile art. 1634 alin. (1) și alin. (3) lit. c) Secțiunea 4 Capitolul III 2 Titlul I Cartea I din Codul Bursei de Valori 
București S.A. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

11. Cu privire la rapoartele financiare, aferente exercițiului financiar 2012, conforme cu IFRS întocmite de societate, s-a constatat 
depășirea termenelor de întocmire și publicare pe website-ul societății a acestora, fiind încălcate prevederile art. 2 alin. (1)  
din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, modificat prin Instrucțiunea CNVM nr. 1/2013 și art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

12. Convocatorul aferent AGOA din 29.04.2014 (înregistrat cu nr. 2389/02.04.2014) nu conține elementele prevăzute de art. 5 pct. 6 
și pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

13. Din analiza, prin sondaj, a unor formulare de vot prin procură specială aferente AGOA din 19.04.2013 și AGEA/AGOA  
din 29.04.2014, s-a constatat faptul că acestea nu conțin elementele prevăzute de art. 15 alin. (1) pct. 1 („[…] precizarea deținerii 
acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă […]”, cât și „[…] precizarea deținerii acestuia raportat la 
numărul total de drepturi de vot […]”), pct. 4 („data procurii speciale”) și pct. 6 („în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă 

alegerea administratorilor, […] acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat «pentru», «împotrivă» sau 

«abținere» […]”) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

14. Din analiza Hotărârilor AGOA din 19.04.2013, a Hotărârilor AGEA/AGOA din 29.04.2014 s-a constatat nerespectarea 
prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică sancțiunea cu amendă  
în cuantum de 2.000 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Rareș Florian Bodea în calitate de reprezentant al Compartimentului 
de control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM 925/12.10.2012, calitate retrasă prin Decizia CNVM  
nr. 759/09.07.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) 
și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6, lit. g) pct. 7, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 6.500 de lei dl Rareș Florian Bodea în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM 925/12.10.2012 și retras prin Decizia CNVM  
nr. 759/09.07.2014, domiciliat în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Rareș Florian Bodea și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1292 / 16.06.2015 
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 periodic efectuat la SSIF Broker S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 
1. În cadrul fișei de post a unui reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul Sucursalei București, se precizează  

că acesta este subordonat Directorului Departamentului Clienți Instituționali, fiind încălcate prevederile Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al SSIF Broker S.A. și art. 68 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 70 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

2. SSIF BROKER S.A. l-a sancționat pe unul dintre agenții pentru servicii de investiții financiare, prin Decizia internă  
nr. 6011/05.10.2012, nefiind notificată cu maximă urgență la CNVM situația constatată și măsurile adoptate, astfel fiind încălcate 
prevederile art. 78 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei. 

3. În cazul a 9 tranzacții realizate de persoane inițiate (în datele de 12.07.2012, 28.08.2012, 03.09.2012, 19.11.2013, 30.07.2014, 
08.09.2014 - două tranzacții, 16.09.2014 și 17.09.2014), s-a constatat că acestea nu au fost raportate sau au fost raportate  
cu întârziere operatorului de piață, fiind reținută încălcarea prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei. 

4. Având în vedere faptul că SSIF Broker S.A. era obligată să revizuiască anual politica/procedurile de executare a ordinelor,  
acest lucru nerealizându-se în anul 2012, s-a reținut încălcarea prevederilor art. 138 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

5. SSIF Broker S.A. a procedat la agregarea unor ordine ale clienților săi, deși nu a fost stabilită și implementată efectiv o procedură 
de alocare a ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art. 143 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

6. Din analiza prin sondaj a dosarelor unor clienți - vânzători unici de acțiuni simbol FP, s-a constatat că documentul utilizat  
la deschiderea contului nu conține elementele prevăzute la art. 111 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, coroborat  
cu art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 coroborat cu art. 272 alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) 
pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) 
lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

7. În adresa de notificare a încheierii unui contract cu un intermediar extern, cât și prin intermediul Anexelor 1A de la Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 comunicate autorității, SSIF Broker S.A. a specificat faptul că a încheiat un contract cu un intermediar extern 
dintr-un stat membru, în realitate contractul fiind încheiat cu un intermediar dintr-un stat nemembru, fiind încălcate astfel 
prevederile art. 127 teza 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM  
nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

8. SSIF Broker S.A. a încheiat un contract cu un intermediar dintr-un stat nemembru și care nu este înscris în Registrul 
Instrumentelor și Investițiilor Financiare, iar ASF nu are încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea din acel stat 
nemembru, în accepțiunea Titlului VI Capitolul II din Regulamentul nr. 32/2006. S-a reținut astfel încălcarea prevederilor art. 2 pct. 2 
din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 10/22.03.2012, coroborat cu art. 81 din Regulamentul nr. 2/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) 



 

lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei. 

9. S-a constatat faptul că SSIF Broker S.A., prin intermediul platformei externe, pune la dispoziția clienților posibilitatea realizării  
unor tranzacții cu perechi valutare FOREX, în perioada controlată fiind efectuate de către clienți astfel de tranzacții cu produse 
care nu reprezintă instrumente financiare în accepțiunea art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel fiind încălcate prevederile Avizelor CNVM nr. 24/09.07.2010 și nr. 30/22.07.2010, coroborat  
cu prevederile Deciziei CNVM nr. 1197/16.07.2007 și ale art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 15.000 de lei. 

10. S-a constatat încălcarea de către societate a prevederilor art. 2 și art. 3 din Dispunerea de măsuri nr. 2/2013 coroborate  
cu prevederile Orientărilor ESMA privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de 
tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente nr. ESMA/2012/122 (RO), și anume ale Orientării nr. 2 (în ceea ce 
privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind continuitatea activității, monitorizare și revizuire, securitate și la 
personal), Orientării nr. 4 (în ceea ce privește implementarea unor măsuri și proceduri interne privind revocarea controalelor 
anterioare tranzacției și urmărirea atentă din partea personalului responsabil cu conformitatea), Orientării nr. 6 (în ceea ce privește 
implementarea unor măsuri și proceduri interne privind înțelegerea, competențele și autoritatea personalului responsabil  
cu conformitatea, activitatea de monitorizare, analize periodice și audituri interne ale procedurilor și măsurilor de conformitate  
și măsuri revizuite frecvent pentru reglementarea accesului personalului la sistemele de tranzacționare) și a Orientării nr. 8 
(societatea nerespectând obligațiile cu privire la implementarea și dezvoltarea unor măsuri în ceea ce privește controalele 
anterioare tranzacției). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

11. Din analiza a două contracte pentru tranzacții în marjă (pentru perioadele 20.11.2012-19.11.2013 și 03.07.2014-03.07.2015), 
încheiate cu un client (persoană juridică) al societății, s-a constatat că acestea nu conțin elementul stipulat de art. 195 lit. j)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu avertisment. 

12. Cu privire la împrumutul în marjă acordat unui client (persoană juridică) al societății (pentru perioada 20.11.2012-19.11.2013), 
din analiza portofoliilor de marjă transmise clientului, respectiv generate de softul de back-office, s-a constatat faptul că societatea 
a evaluat valorile mobiliare din contul de marjă luând în considerare prețul de referință al valorilor mobiliare din data portofoliului 
respectiv, contrar prevederilor art. 197 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 de lei. 

13. SSIF Broker S.A. nu a respectat parametrii specifici (în perioada iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie 2012; 
ianuarie, februarie, martie, mai 2013 și ianuarie, martie, aprilie 2014) cu privire la „perioada minimă pentru menținerea în piață  
a ofertei de cumpărare și de vânzare în decursul unei ședințe de tranzacționare”, neîndeplinindu-și astfel obligațiile  
de Market Maker stipulate de Codul operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A. la art. 1617 alin. (1) Capitolul III 1 
Titlul I Cartea I, respectiv la art. 17 alin. (1) Capitolul VI Titlul II Cartea II. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 1.500 de lei. 

14. Cu privire la rapoartele financiare conforme cu IFRS întocmite de societate s-a constatat depășirea termenelor de întocmire  
și publicare pe website-ul societății, fiind încălcate: 
 pentru rapoartele aferente exercițiului financiar 2011: art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM 14/2012 și art. 3 alin. (2) 

din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, coroborat cu art. 1 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM 14/2012; 
 pentru rapoartele aferente exercițiilor financiare 2012 și 2013: art. 2 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011, modificat prin 

Instrucțiunea CNVM nr. 1/2013 și art. 3 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2011. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 2.000 de lei. 

15. Având în vedere faptul că nu au fost notificate Depozitarului Central în termenul prevăzut modificările organizaționale  
ale SSIF Broker S.A., privind structura personalului, intervenite în luna octombrie 2012, s-a constatat încălcarea art. 47 lit. d) Titlul I 



 

Capitolul II din Codul S.C. Depozitarul Central S.A. coroborat cu Anexa 1.3 la același act normativ. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

16. Având în vedere modificările organizaționale privind structura personalului, intervenite în perioada controlată, s-a constatat,  
în cazul persoanelor responsabile cu administrarea sancțiunilor internaționale, încălcarea art. 2.11 (în cazul a două persoane)  
și a art. 2.12 (în cazul unei persoane) din procedura internă a societății Procedura privind sancțiunile internaționale. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

17. Convocatorul aferent AGOA din 29.04.2014 (înregistrat cu nr. 2389/02.04.2014) nu conține elementele prevăzute de art. 5 pct. 6 
și pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu avertisment. 

18. Din analiza, prin sondaj, a unor formulare de vot prin procură specială aferente AGOA din 19.04.2013 și AGEA/AGOA  
din 29.04.2014, s-a constatat faptul că acestea nu conțin elementele prevăzute de art. 15 alin. (1) pct. 1 („[…] precizarea deținerii 
acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă […]”, cât și „[…] precizarea deținerii acestuia raportat  
la numărul total de drepturi de vot […]”), pct. 4 („data procurii speciale”) și pct. 6 („în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă 
alegerea administratorilor, […] acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat «pentru», «împotrivă» sau 

«abținere» […]”) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancționarea  
cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

19. Din analiza Hotărârilor AGOA din 19.04.2013, a Hotărârilor AGEA/AGOA din 29.04.2014 și a Hotărârilor AGEA din 03.07.2014  
s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 (în cazul hotărârii AGEA  
din 03.07.2014: „Societatea comercială trebuie să stabilească, pentru fiecare hotărâre, cel puțin numărul de acțiuni pentru care  
s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentantă de aceste voturi, numărul total de voturi valabil exprimate […]”). 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, cu modificările  
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)  
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se aplică sancțiunea cu amendă 
în cuantum de 2.000 de lei. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Grigore Chiș în calitate de Conducător/Director General  
al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1297/26.08.2009, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile  
și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 151 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, art. 85 alin. (1) din Regulamentul CNVM  
nr. 2/2006, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, pct. 3, pct. 5 și pct. 6, lit. g) pct. 7 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) 
pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 22.500 de lei dl Grigore Chiș, în calitate de Conducător/Director General  
al SSIF Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1297/26.08.2009, domiciliat în Cluj-Napoca. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF 
cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Grigore Chiș și SSIF Broker S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată  
nu poate fi contactată, la data comunicării ei SSIF Broker S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1307 / 17.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 148 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 32 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 
privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

ținând cont de Decizia nr. 74/11.11.2014 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A., 
având în vedere cererea S.C. Depozitarul Central S.A. nr. 28218/10.06.2015, înregistrată la ASF cu nr. 53763/10.06.2015, 

privind emiterea unei decizii de prelungire pe durată nedeterminată a efectelor Deciziilor ASF nr. 2041/19.12.2014 și nr. 485/18.03.2015, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 17.06.2015,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă numirea doamnei Silvia-Mihaela-Carmen Buicănescu în funcția de director general al S.C. Depozitarul Central S.A., 
în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 74/11.11.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1308 / 17.06.2015 
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 FAMOS S.A. Odorheiu Secuiesc conform căreia „AGEA 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. 484/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea FAMOS S.A. Odorheiu Secuiesc în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea FAMOS S.A. Odorheiu Secuiesc înregistrată la ASF cu nr. RG/48996/25.05.2015, 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 17.06.2015,  
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 FAMOS S.A. Odorheiu Secuiesc (CUI:523816). 
Art. 2. Societățile FAMOS 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, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților FAMOS 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. 1309 / 17.06.2015 
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 INTFOR S.A. Galați 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 (ATS)”, 
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. 510/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea INTFOR S.A. Galați în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- adresa consultantului autorizat SSIF ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48550/21.05.2015 privind solicitarea  
S.C. INTFOR S.A. Galați 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 17.06.2015,  
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 INTFOR S.A. Galați (CUI:1650044). 
Art. 2. Societățile INTFOR S.A. Galați și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților INTFOR S.A. Galați 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. 1310 / 17.06.2015 
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. SEMROM MUNTENIA S.A. București privind „... efectuarea ... demersurilor legale necesare în vederea 
tranzacționării acțiunilor ... în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB ...” publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, nr. 1335/13.03.2015; 

- 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. 480/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea SEMROM MUNTENIA S.A. București, prin SSIF BROKER 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 48651/22.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 SEMROM MUNTENIA S.A. București (CUI:351290). 
Art. 2. Societățile SEMROM MUNTENIA 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 SEMROM MUNTENIA 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. 1311 / 17.06.2015 
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. COMPLEX COMET S.A. București privind aprobarea „... efectuării ... demersurilor necesare admiterii  
la tranzacționare a acțiunilor ... în cadrul unui sistem alternativ, respectiv Piața AeRO ...” publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea a IV-a, nr. 1874/09.04.2015; 



 

- 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. 495/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. COMPLEX COMET S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMPLEX COMET 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 48941/22.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 COMPLEX COMET S.A. București (CUI:2622360). 
Art. 2. Societățile COMPLEX COMET 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 COMPLEX COMET 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. 1312 / 17.06.2015 
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. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. București, privind „efectuarea de către 
societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Grupul Editorilor 
și Difuzorilor de Presă S.A. pe sistemul 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. 513/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. București în cadrul 
sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ 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 48662/22.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. București (CUI:14889079). 
Art. 2. Societățile GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ 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 GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ 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. 1313 / 17.06.2015 
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 NEPTUN OLIMP S.A. Neptun prin care se „... aprobă inițierea demersurilor pentru listarea acțiunilor 
emise de societatea Neptun Olimp S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București ...”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1256/10.03.2015; 

- 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. 488/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  

la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea NEPTUN OLIMP S.A. Neptun în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 
- solicitarea formulată de societatea NEPTUN OLIMP S.A. Neptun 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/48725/22.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 NEPTUN OLIMP S.A. Neptun (CUI:2423562). 
Art. 2. Societățile NEPTUN OLIMP 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 societăților NEPTUN OLIMP S.A. Neptun 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. 1314 / 17.06.2015 
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 ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun conform căreia „... 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. 1442/19.03.2015; 

- 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. 478/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun în cadrul sistemului alternativ 
administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, prin intermediul SSIF BROKER 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/48654/22.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14681611). 
Art. 2. Societățile ROMANȚA 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 societăților ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun 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. 1315 / 17.06.2015 
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. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. Iași privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare ... în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de BVB” 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1746/02.04.2015; 

- 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. 502/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  



 

la tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. Iași în cadrul sistemului alternativ administrat; 
- solicitarea formulată de societatea CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. Iași, prin BT SECURITIES 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/48541/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. Iași (CUI:1957570). 
Art. 2. Societățile CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE 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 CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE 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. 1316 / 17.06.2015 
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 SMR S.A. Balș prin care se aprobă „admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SMR Balș 
în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS - CAN, Categoria bază, administrat de S.C. 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. 520/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SMR S.A. Balș în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- adresa consultantului autorizat SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48409/21.05.2015  
privind solicitarea S.C. SMR S.A. Balș 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 17.06.2015,  
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 SMR S.A. Balș (CUI:1523512). 
Art. 2. Societățile SMR S.A. Balș și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților SMR S.A. Balș 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. 1317 / 17.06.2015 
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. COMVEX S.A. Constanța privind „inițierea ... demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare ... 
pe sistemul 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. 1449/19.03.2015; 

- 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. 490/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. COMVEX S.A. Constanța în cadrul sistemului alternativ administrat; 



 

- solicitarea formulată de societatea COMVEX S.A. Constanța 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/48520/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 COMVEX S.A. Constanța (CUI:1909360). 
Art. 2. Societățile COMVEX S.A. Constanța și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților COMVEX S.A. Constanța 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. 1318 / 17.06.2015 
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. ADMET S.A. Galați privind „efectuarea ... demersurilor legale necesare în vederea admiterii  
la tranzacționare ... pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori București - S.A.” publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1677/31.03.2015; 

- 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. 512/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. ADMET S.A. Galați în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ADMET S.A. Galați, prin SSIF ESTINVEST S.A. Focșani, 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/48548/21.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 ADMET S.A. Galați (CUI:1628551). 
Art. 2. Societățile ADMET S.A. Galați și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților ADMET S.A. Galați 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. 1319 / 17.06.2015 
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. IMOTRUST S.A. Arad, ca societatea „să facă demersurile necesare în vederea admiterii la tranzacționare 
a acțiunilor societății la Bursa de Valori București în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, piața AeRO”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1341/16.03.2015; 

- 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. 517/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea IMOTRUST S.A. Arad în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea IMOTRUST S.A. Arad 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 48664/22.05.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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 IMOTRUST S.A. Arad (CUI:1680630). 
Art. 2. Societățile IMOTRUST S.A. Arad 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 IMOTRUST S.A. Arad 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. 1320 / 17.06.2015 
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. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău privind „efectuarea demersurilor în conformitate cu Legea nr. 151 din 2014 
necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al BVB”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 826/13.02.2015, confirmată prin Hotărârea AGEA din data de 09.06.2015; 

- 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. 250/03.04.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea LUCEAFĂRUL S.A. Bacău în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea LUCEAFĂRUL S.A. Bacău, prin SSIF ROMINTRADE 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 17.06.2015,  
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 LUCEAFĂRUL S.A. Bacău (CUI:952656). 
Art. 2. Societățile LUCEAFĂRUL S.A. Bacău 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 LUCEAFĂRUL S.A. Bacău 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. 1321 / 17.06.2015 
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 SOFTCHIM S.A. București privind „admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ  
de tranzacționare ATS a acțiunilor societății, la SIBEX Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 1241/10.03.2015; 

- 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. 149/19.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SOFTCHIM S.A. București 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 SOFTCHIM S.A. București prin adresa înregistrată  
la ASF cu nr. RG/47745/20.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 SOFTCHIM S.A. București (CUI:434530). 
Art. 2. Societățile SOFTCHIM S.A. București, 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 SOFTCHIM S.A. București se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților SOFTCHIM S.A. București, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarului Central și Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1322 / 17.06.2015 
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 SIN S.A. București privind „... efectuarea demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării 
acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1636/27.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 150/20.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SIN S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea SIN S.A. București, înregistrată la ASF cu nr. 48264/21.05.2015, 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 17.06.2015,  
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 SIN S.A. București (CUI:331985). 
Art. 2. Societățile SIN S.A. București, 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 SIN S.A. București se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților SIN S.A. București, 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. 1323 / 17.06.2015 
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 TRANSCOM S.A. Sibiu privind „... admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ  
de tranzacționare - ATS a acțiunilor societății”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 955/20.02.2015; 

- 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. 134/08.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TRANSCOM S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea TRANSCOM S.A. Sibiu, înregistrată la ASF cu nr. 48535/21.05.2015, 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 17.06.2015,  
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 TRANSCOM S.A. Sibiu (CUI:2469306). 
Art. 2. Societățile TRANSCOM S.A. Sibiu, 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 TRANSCOM S.A. Sibiu se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților TRANSCOM S.A. Sibiu, 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. 1324 / 17.06.2015 
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 TRANSGEX S.A. Oradea privind „ ... efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare ... pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1334/13.03.2015; 

- 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. 147/19.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire  
la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TRANSGEX S.A. Oradea în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea TRANSGEX S.A. Oradea, înregistrată la ASF cu nr. 47983/20.05.2015, 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 17.06.2015,  
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 TRANSGEX S.A. Oradea (CUI:202255). 
Art. 2. Societățile TRANSGEX S.A. Oradea, 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 TRANSGEX S.A. Oradea se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților TRANSGEX S.A. Oradea, 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. 1325 / 18.06.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

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

având în vedere următoarele: 
- dispozițiile Deciziei ASF nr. 259/18.02.2015; 
- prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 3/2009; 
- dispozițiile Deciziei CNVM nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei CNVM nr. 30/18.01.2013; 
- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A.,  

S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A.,  
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A.,  
încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- doamna Ala Procopenco are calitatea de acționar/asociat majoritar al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A.,  
S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A.,  
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A. 



 

și S.C. AMATTIS S.A. conform informațiilor de la ONRC din data de 19.05.2015, iar aceste societăți sunt acționari  
ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 

- S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., 
S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. BRAN OIL S.A.,  
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. AMATTIS S.A., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A.,  
dețin împreună un număr de 41.923.513 acțiuni reprezentând 51,85% din capitalul social al emitentului; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 200.000 de lei, doamna Ala Procopenco. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF, Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 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. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., 
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS 
CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. împreună cu 
persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la ASF, în termen de 15 zile de la emiterea deciziei, 
documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 6. În situația în care obligația prevăzută la art. 5 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ala Procopenco, S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A.,  
S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A.,  
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul  
în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1326 / 18.06.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 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, 

având în vedere următoarele: 
- prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 151/2015 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
din analiza conduitei societății COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A., (în raport cu obligațiile  

de transparență ce decurg din calitatea de emitent de valori mobiliare a societății, aferente procedurii instituite prin Legea nr. 151/2014, 
în ceea ce privește AGEA convocată pentru data de 06/07.12.2014 și procedura de retragere din societate a acționarilor în condițiile 
Legii nr. 151/2014), s-a constatat nerespectarea obligațiilor de raportare/informare corespunzătoare a investitorilor/acționarilor și ASF 
prevăzute de art. 14 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 coroborat cu art. 113 A alin. (1) lit. b¹) din Regulamentul CNVM  
nr. 1/2006, precum și de art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014, întrucât: 

- raportul curent privind neîntrunirea cvorumului AGEA din data de 06/07.12.2014 a fost transmis cu întârziere ASF și operatorului 
de piață; 

- raportul curent referitor la încheierea termenului de achitare către acționarii retrași din societate a contravalorii acțiunilor deținute, 
respectiv la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din societate nu a fost transmis și operatorului de piață; 

- rapoartele curente aferente exercitării dreptului de retragere din societate a acționarilor în condițiile Legii nr. 151/2014  
nu au fost transmise ASF și operatorului de piață. 

Prin adresele nr. DST/24036/16.12.2014, nr. DATA/50/05.01.2015, nr. DETA/6139/25.02.2015, nr. DETA/7174/05.03.2015, 
nr. DETA/8100/16.03.2015, nr. DETA/9469/27.03.2015, nr. DETA/9909/31.03.2015 și nr. DETA/14055/07.05.2015 emitentul a fost 
atenționat cu privire la obligațiile de raportare ce-i revin potrivit legislației privind piața de capital. 

Faptele constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004. 
Astfel, pentru săvârșirea faptelor constatate este responsabil domnul Stavrositu Iancu Adrian, în calitate de Președintele C.A. 

al societății COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A. 
Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă de 10.000 de lei în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) 

pct. (i) din Legea nr. 297/2004. 



 

În temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl STAVROSITU IANCU ADRIAN, în calitate de președinte  
al Consiliului de Administrație al societății COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A. (CUI:1874343). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, 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, 
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, Serviciul Raportări Emitenți cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A. are obligația  
de a transmite la ASF și la operatorul de piață rapoartele curente aferente exercitării dreptului de retragere din societate  
a acționarilor în condițiile Legii nr. 151/2014, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. a)-f) din Regulamentul ASF nr. 17/2014. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui STAVROSITU IANCU ADRIAN și S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ 
COREMAR S.A. cu sediul în Constanța, Incinta Port, Clădirea Căi Navigabile, Dana Tehnica, jud. Constanța, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 6. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. 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. 1327 / 18.06.2015 
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) ș i 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 GHIORAC S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC GHIORAC 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 NENIU CONSTANTIN este administrator unic al societății AGROMEC GHIORAC S.A., conform informațiilor furnizate  
de ONRC la data de 09.06.2015, cu mandat valabil până la data de 16.11.2016, 

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 17.06.2015,  
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 NENIU CONSTANTIN, în calitate de administrator unic  
al societății AGROMEC GHIORAC S.A. Bihor (CUI:7365055). 
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 NENIU CONSTANTIN prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC GHIORAC S.A. cu sediul în satul Ghiorac, comuna Ciumeghiu, nr. 317, jud. Bihor. 
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. 1328 / 18.06.2015 
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 SALCONSERV S.A. (CUI:804935) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății SALCONSERV 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; 

 doamna Maior Veronica Ligia este vicepreședinte al Consiliului de Administrație al societății SALCONSERV S.A.,  
conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015, 

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 17.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 de lei doamna Maior Veronica Ligia în calitate de vicepreședinte  
al Consiliului de Administrație al societății SALCONSERV S.A. (CUI:804935). 
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 doamnei Maior Veronica Ligia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății SALCONSERV S.A. cu sediul în județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Carpați nr. 33. 
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. 1329 / 18.06.2015 
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 SALCONSERV S.A. (CUI:804935) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății SALCONSERV 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 Floca Nicolae este președinte al Consiliului de Administrație al societății SALCONSERV S.A., conform informațiilor 
furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015, 

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 17.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 de lei domnul Floca Nicolae, în calitate de președinte al Consiliului  
de Administrație al societății SALCONSERV S.A. (CUI:804935). 



 

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 Floca Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății SALCONSERV S.A. cu sediul în județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Carpați nr. 33. 
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. 1330 / 18.06.2015 
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. 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, 

având în vedere următoarele: 
- acțiunile emise de societatea ICOS S.A. Sibiu sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- prevederile art. 3 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; 
- raportul curent al Societății ICOS S.A. Sibiu transmis în data de 17.04.2015 către BVB și ASF privind înregistrarea  

în data de 16.02.2015 a primei cereri de retragere din societate; 
- nerespectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, ca urmare a depunerii unei cereri de retragere din societate; 
- dispozițiile art. 210 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, art. 272 alin. (2) lit. g) și art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004  
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 doamna Lăzureanu Liliana Carmen în calitate de președinte  
al Consiliului de Administrație al societății ICOS S.A. Sibiu (CUI:2462383). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Lăzureanu Liliana Carmen prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății ICOS S.A. cu sediul în str. Bihorului nr. 6, bl. 8, parter, ap. V, Sibiu, jud. Sibiu. 
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. 1331 / 18.06.2015 
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 GRABAT S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC GRABAT 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 FANGMEIER HANS EGON FRIEDRICH ERICH FRITZ este administrator unic al societății AGROMEC GRABAT S.A., 
conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 27.05.2015, 

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 17.06.2015,  

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 FANGMEIER HANS EGON FRIEDRICH ERICH FRITZ,  
în calitate de administrator unic al societății AGROMEC GRABAT S.A. Timiș (CUI:8180950). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din cadrul Sectorului 5 al municipiului București în termen de  
30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF 
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. 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 FANGMEIER HANS EGON FRIEDRICH ERICH FRITZ prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și societății AGROMEC GRABAT S.A. Timiș, cu sediul în satul Grabaț, comuna Lenauheim, 
județul Timiș. 
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. 1332 / 18.06.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  

nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 26.06.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni, 
emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1333 / 18.06.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 

între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile  
de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA 
COMPLEX S.A., 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 26.06.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și  
a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1334 / 18.06.2015 
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. ȘTEI S.A. din data de 12.12.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 247/15.01.2015, 
- raportul curent transmis de societatea ȘTEI S.A., conform art. 8 lit. 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 17.06.2015,  

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 ȘTEI S.A. (CUI:95248) începând cu 
data de 22.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1335 / 18.06.2015 
Având în vedere: 

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

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

- raportul curent transmis de societatea ȘTEI S.A., conform art. 8 lit. 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. 1334/18.06.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ȘTEI S.A., 
în temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ȘTEI S.A. (CUI:95248) începând cu data de 22.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1336 / 18.06.2015 
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. ASTRA S.A. Craiova din data de 17.12.2014, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 565/29.01.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ASTRA S.A. Craiova, 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 17.06.2015,  

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 ASTRA S.A. Craiova (CUI:2290997) 
începând cu data de 22.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1337 / 18.06.2015 
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 ASTRA S.A. Craiova, 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. 1336/18.06.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

societatea ASTRA S.A. Craiova, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ASTRA S.A. Craiova (CUI:2290997) începând cu data de 22.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1338 / 18.06.2015 
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. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 315/24.03.2015 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 319/105/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății CABLUL ROMÂNESC S.A. Ploiești (CUI:1350845) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
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 CABLUL ROMÂNESC S.A. Ploiești  
(CUI:1350845) începând cu data de 22.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1339 / 18.06.2015 
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. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 315/24.03.2015 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 319/105/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății CABLUL ROMÂNESC S.A. Ploiești (CUI:1350845) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți, 



 

având în vedere Decizia nr. 1338/18.06.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
societatea CABLUL ROMÂNESC S.A. Ploiești, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.06.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CABLUL ROMÂNESC S.A. Ploiești (CUI:1350845) începând cu 
data de 22.06.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1340 / 18.06.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere faptul că SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrează un nivel al fondurilor proprii mai mic decât 
nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 730.000 de euro, nerespectând prevederile art. 93 alin. (1) 
din Regulamentul UE nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Deciziei nr. 486/20.03.2015 prin care SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. a fost sancționată 
cu avertisment și interzicerea prestării serviciilor de investiții financiare care exced capitalului inițial reprezentând echivalentul în lei  
a 125.000 de euro, pe o perioadă de 90 de zile, 

luând în considerare faptul că perioada de restricționare a activității expiră în data de 18.06.2015, 
ținând cont de faptul că societatea a depus spre avizare documentele privind înstrăinarea participației deținute ca măsură 

de remediere a nivelului fondurilor proprii, 
având în vedere perioada prevăzută de reglementările pieței de capital necesară pentru avizarea și finalizarea vânzării 

participației, 
în baza prevederilor art. 226 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 278 și art. 284 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 99/2006  

privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 17.06.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se adoptă măsura interzicerii prestării de către SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., identificată cu CUI:7631041, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/6447/1995, cu sediul social în București, bd. Aviatorilor nr. 33, corp A, et. 1, sector 1,  
a serviciilor de investiții financiare care exced capitalului inițial reprezentând echivalentul în lei a 125.000 de euro,  
până la remedierea situației fondurilor proprii. 
În această perioadă se interzice SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. desfășurarea următoarelor: 

- servicii și activități de investiții: 
 tranzacționarea pe cont propriu; 
 subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; 
 administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare; 

- servicii conexe: 
 acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul  
sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție; 
 servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm. 

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Bursa de Valori 
București S.A., S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarului Sibex S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1368 / 19.06.2015 
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/50023/27.05.2015, 
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 CRISTESCU AURELIAN ALEXANDRU 107/13.05.2014 poz. 1 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1 CRISTESCU AURELIAN ALEXANDRU PFR02ASIF/402672 

 

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. 1369 / 19.06.2015 
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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/51197/02.06.2015, completată prin adresa nr. RG/51659/03.06.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1 DASCAL SERGIU-DAN 1179/04.03.2004 
 

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 DASCAL SERGIU-DAN PFR02ASIF/260578 

 

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 

 


