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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 154 / 17.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/61972/08.07.2015,  
nr. RG/64300/16.07.2015 și nr. RG/66183/23.07.2015, completate prin adresa nr. RG/66180/23.07.2015, 

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 agenți delegați, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat  
în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane. 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. VĂETUȘ LARISA-COSTINA 194/22.07.2015 
2. BURDA RAMONA-IOANA 196/22.07.2015 

3. ROȘU VICTORIA-LIGIA 195/22.07.2015 

4. UNGUR BOGDAN-NICOLAE 
1782/03.11.2005 și 

193/22.07.2015 

5. CÎRSTEA IONELA-MIRELA 192/22.07.2015 

6. IANCĂU GABRIELA 190/22.07.2015 

7. VLAD BIANCA-GEORGIANA 214/22.07.2015 

8. REMAN ANCA-ALEXANDRINA 212/22.07.2015 

9. DUMA AURELIA 191/22.07.2015 

10. MIHALI RAMONA-MARIA 197/22.07.2015 
11. DUMITRU LOREDANA 198/22.07.2015 

12. BRADEA PETRU 204/22.07.2015 

13. VASILE GABRIEL 205/22.07.2015 
14. DOPCEA ADINA-DANIELA 206/22.07.2015 

15. DAVID-BĂNĂȚAN ANDREEA-ELIZA 207/22.07.2015 

16. MUTULEAC CORINA-LAVINIA 209/22.07.2015 

17. MĂCIUCĂ CRISTINA 210/22.07.2015 
18. RADU LAURA 211/22.07.2015 

19. DONCEAN ANA MARIA MIHAELA 226/03.08.2015 

20. RADU LUCIAN-ION 225/03.08.2015 
21. ZOTOIU GABRIELA 221/03.08.2015 

22. COCOI SIMINA-FLORINA 222/03.08.2015 

23. GAIȚĂ MARIA 223/03.08.2015 
24. NUNĂ MĂDĂLIN-SILVIU 224/03.08.2015 

 



 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF, în calitate de agenți delegați, a persoanelor menționate la art. 1, după cum urmează: 
 

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

1. VĂETUȘ LARISA-COSTINA PFR02ADEL/391094 
2. BURDA RAMONA-IOANA PFR02ADEL/021095 

3. ROȘU VICTORIA-LIGIA PFR02ADEL/131096 

4. UNGUR BOGDAN-NICOLAE PFR02ADEL/131097 

5. CÎRSTEA IONELA-MIRELA PFR02ADEL/401098 
6. IANCĂU GABRIELA PFR02ADEL/311099 

7. VLAD BIANCA-GEORGIANA PFR02ADEL/291100 

8. REMAN ANCA-ALEXANDRINA PFR02ADEL/061101 
9. DUMA AURELIA PFR02ADEL/081102 

10. MIHALI RAMONA-MARIA PFR02ADEL/241103 

11. DUMITRU LOREDANA PFR02ADEL/291104 
12. BRADEA PETRU PFR02ADEL/041105 

13. VASILE GABRIEL PFR02ADEL/401106 

14. DOPCEA ADINA-DANIELA PFR02ADEL/361107 

15. DAVID-BĂNĂȚAN ANDREEA-ELIZA PFR02ADEL351108 
16. MUTULEAC CORINA-LAVINIA PFR02ADEL/121109 

17. MĂCIUCĂ CRISTINA PFR02ADEL/401110 

18. RADU LAURA PFR02ADEL/401111 
19. DONCEAN ANA MARIA MIHAELA PFR02ADEL/401112 

20. RADU LUCIAN-ION PFR02ADEL/401113 

21. ZOTOIU GABRIELA PFR02ADEL/101114 

22. COCOI SIMINA-FLORINA PFR02ADEL/051115 
23. GAIȚĂ MARIA PFR02ADEL/351116 

24. NUNĂ MĂDĂLIN-SILVIU PFR02ADEL/251117 
 

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate  
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 155 / 17.08.2015 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și 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. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1), (2) și (4), art. 32 alin. (1)  
și art. 33 alin. (1) lit. a), b), f) și k) din Regulamentul 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 63790/14.07.2015, 
completată prin adresele nr. 67688/29.07.2015, nr. 69400/03.08.2015 și nr. 71170/07.08.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BRD Asset Management S.A.I. S.A., ca urmare a schimbării sediului 
social al societății din București, str. Clucerul Udricani nr. 1-3, bl. 106A, parter, tronson 2, sector 3 în București, str. Sf. Elefterie nr. 18, 
parter, sector 5, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRD Asset Management S.A.I. S.A.  
nr. 1/10.07.2015 și cu Actul constitutiv din data de 10.07.2015. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni și 
copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului 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 către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 156 / 17.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul 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/59331/30.06.2015, completată prin adresa nr. RG/68490/30.07.2015, 
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 SUPER GOLD INVEST S.A., 
ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. Pitești, str. Armand Călinescu nr. 2, et. 1, camera 7, jud. Argeș 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. are obligația să transmită la ASF copia certificatului 
de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare  
și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 157 / 19.08.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 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 dispozițiile, art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la ASF cu nr. 1119973/09.12.2014, 
completată prin adresele nr. 69998/04.08.2015 și nr. 70420/05.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții STK EUROPE, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 283/03.12.2014,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. are obligația 
publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe www.stk.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării  
notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 283/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU157-STKFinancialSAIEurope.pdf


 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 285 / 19.08.2015 
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 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și 

funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. c), d) și e) și art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
având în vedere solicitarea SIF BANAT-CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 64714/17.07.2015, 

completată prin adresa înregistrată cu nr. 70048/04.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele SIF BANAT-CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenței 
conducerii societății, prin numirea dlui Drăgoi Bogdan Alexandru și a dlui Avrămoiu Octavian în funcțiile de director, în conformitate 
cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3 din data de 14.07.2015. 
Art. 2. Componența conducerii societății, la data prezentului aviz, este următoarea: 

- Drăgoi Bogdan-Alexandru 
- Avrămoiu Octavian 
- Grigore Aurelia Gabriela 
- Sferdian Teodora. 

Art. 3. SIF BANAT-CRIȘANA 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 modificărilor 
prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1931 / 17.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (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, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea domnului Lupu Marius Adrian, înregistrată la ASF cu nr. 63651/14.07.2015, completată prin 

adresele nr. 64724/17.07.2015 și nr. 71818/11.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții a domnului Lupu Marius Adrian, acordată prin Decizia nr. 579/21.06.2011. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/400027, care atestă înscrierea domnului Lupu Marius Adrian  
în calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Lupu Marius Adrian și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1932 / 17.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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



 

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la ASF 

cu nr. RG/65391/20.07.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER 
CAPITAL INVEST S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. NISTOR DANIELA LIOARA 3322/19.08.2004 poz. 6 
 

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

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

1. NISTOR DANIELA LIOARA PFR02ADEL/120625 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1933 / 17.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

din 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 adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/58794/26.06.2015, prin care domnul David Bucur solicită refacerea 
raportului de evaluare întocmit de către expertul autorizat independent Dăscălescu Florin, 

luând în considerare raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Dăscălescu Florin, în vederea stabilirii 
prețului care urmează a fi plătit acționarilor care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, 
care a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 

având în vedere adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/71184/07.08.2015, potrivit căreia „neconformitățile 
raportului de evaluare sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea 
raportului de evaluare de către un alt evaluator. Nivelul de credibilitate este zero”, 

având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 
ulterioare, 

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății TEHNOTON S.A. Iași are următoarele obligații: 
a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert 

autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare, în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de 
expertul autorizat independent Dăscălescu Florin; 

b) să efectueze regularizările necesare cu acționarii care s-au retras din societate la prețul stabilit de expertul autorizat independent 
Dăscălescu Florin, dacă este cazul. 

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Dăscălescu Florin, în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății TEHNOTON S.A. Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului 43, jud. Iași  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1934 / 17.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

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

având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/56352/19.06.2015, prin care SIF TRANSILVANIA S.A. solicită ASF 
luarea măsurilor care se impun, în funcție de concluziile ANEVAR cu privire la raportul de evaluare întocmit de către expertul 
autorizat independent Oțelea Toma, 

luând în considerare Raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Oțelea Toma, în vederea stabilirii 
prețului care urmează a fi plătit acționarilor societății CORAL S.A. Brașov care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 151/2014, care a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 

ca urmare a adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/66059/22.07.2015, prin care ne informează că 
„neconformitățile raportului de evaluare sunt multiple, astfel încât se recomandă refacerea raportului de evaluare de către un alt 
evaluator”, 

având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Hotărârea AGEA S.C. CORAL S.A. Brașov din data de 08.10.2013 prin care doamna Grigore Dorina a fost numită 
administrator special al societății, 

ținând cont de prevederile art. 3 pct. 26 din Legea 85 /2006 privind procedura insolvenței, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Administratorul special al societății CORAL S.A. Brașov, doamna Grigore Dorina, are obligația să solicite oficiului registrului 
comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea 
întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Oțelea Toma. 
Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Oțelea Toma, în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. În situația în care dispozițiile din prezenta decizie nu vor fi respectate, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății CORAL S.A. Brașov și va fi publicată în Buletinul ASF forma electronică,  
pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1939 / 19.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

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

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

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

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/68544/30.07.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie. 



 

Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 1939/19.08.2015 

 

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

1. Alineatul (3) al art. 228 din titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(…) 

(3) Se exceptează de la condițiile privind utilizarea metodei «vânzare specială la ordin» prevăzute la alin. (1), instituțiile publice implicate  

în procesul de privatizare pentru valorile mobiliare care fac obiectul unor metode de vânzare, altele decât ofertele publice, prevăzute în legi 

speciale în materia privatizării, precum și operațiunile speciale pentru care reglementările ASF prevăd ca metodă de executare metoda «vânzare 

specială la ordin» și care au ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul BVB. 

(…)” 
 

2. După alin. (3) al art. 230 din titlul III, se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) BVB nu are niciun rol decizional sau de verificare a documentelor ce stau la baza vânzării speciale la ordin, rolul său fiind exclusiv de natură 
tehnică, respectiv de efectuare a setărilor în sistem în baza solicitării Participantului Ofertantului.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1940 / 19.08.2015 
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 societății ELECTROCARBON S.A. Slatina din data de 20.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor  
Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1185/05.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ELECTROCARBON S.A. Slatina, 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 19.08.2015,  

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 ELECTROCARBON S.A. Slatina 
(CUI:1515382) începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1941 / 19.08.2015 
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 ELECTROCARBON S.A. Slatina, 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. 1940/19.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

ELECTROCARBON S.A. Slatina, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ELECTROCARBON S.A. Slatina (CUI:1515382) începând cu data 
de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1942 / 19.08.2015 
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 societății INTERNAȚIONAL S.A. Sinaia din data de 20.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1226/09.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea INTERNAȚIONAL S.A. Sinaia, 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 19.08.2015,  

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 INTERNAȚIONAL S.A. Sinaia 
(CUI:1330317) începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1943 / 19.08.2015 
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 INTERNAȚIONAL S.A. Sinaia, 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. 1942/19.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

INTERNAȚIONAL S.A. Sinaia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea INTERNAȚIONAL S.A. Sinaia (CUI:1330317) începând cu  
data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1944 / 19.08.2015 
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; 

- Hotărârea AGEA Societății DURĂU S.A. Durău din data de 22.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 901/18.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea DURĂU S.A. Durău, 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 19.08.2015,  

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 DURĂU S.A. Durău (CUI:2003488) 
începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1945 / 19.08.2015 
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; 

- rapoartele curente transmise de societatea DURĂU S.A. Durău, 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. 1944/19.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

DURĂU S.A. Durău, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea DURĂU S.A. Durău (CUI:2003488) începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1946 / 19.08.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- Decizia ASF nr. 248/18.02.2015 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. LAFARGE CIMENT(ROMANIA) S.A. București  
și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București, 

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor BRD - Groupe Societe Generale S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/28021/26.03.2015  
și nr. RG/67549/28/07/2015, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. LAFARGE AGREGATE 
BETOANE S.A. București în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  
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 S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. 
București (CUI:361269) începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. 
București vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 9,08 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul 
colector deschis de S.C. LAFARGE CIMENT(ROMANIA) S.A. București în favoarea acestora la BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1947 / 19.08.2015 
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), 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. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, 
ca urmare a adreselor BRD - Groupe Societe Generale S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/28021/26.03.2015  

și nr. RG/67549/28/07/2015, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. LAFARGE AGREGATE 
BETOANE S.A. București în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia ASF nr. 1946/19.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. LAFARGE 
AGREGATE BETOANE S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București (CUI:361269) 
începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1948 / 19.08.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea COMPONENTE AUTO S.A.  

împotriva Deciziei ASF nr. 1619/15.07.2015 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 
din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea COMPONENTE AUTO S.A. împotriva Deciziei ASF  
nr. 1619/15.07.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/65881/22.07.2015, societatea COMPONENTE AUTO S.A. (denumită în 

continuare petenta) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1619/15.07.2015, solicitând revocarea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1619/15.07.2015, s-au dispus următoarele: 

„Consiliul de Administrație al societății COMPONENTE AUTO S.A. Topoloveni are următoarele obligații: 
a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert 

autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate 
de expertul autorizat independent Mărcuș Mariana; 

b) să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor la prețul stabilit de expertul autorizat 
independent Mărcuș Mariana.” 

Măsurile astfel dispuse au fost adoptate în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (denumită în continuare Legea nr. 151/2014)  
și ale Regulamentului nr. ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ  
sau pe piața valorilor mobiliare necotate (denumit în continuare Regulamentul nr. 17/2014), emis în aplicarea Legii nr. 151/2014. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF cuprinse în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 19.08.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea COMPONENTE AUTO S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1619/15.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1949 / 19.08.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului Buzău nr. 308/05.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 6202/114/2011, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății CORD S.A. Buzău și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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 CORD S.A. Buzău (CUI:1154717) începând 
cu data de 19.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1950 / 19.08.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Tribunalului Buzău nr. 308/05.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 6202/114/2011, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății CORD S.A. Buzău și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 1949/19.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

CORD S.A. Buzău, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CORD S.A. Buzău (CUI:1154717) începând cu data de 24.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1951 / 19.08.2015 
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. COMMIXT S.A. Buftea 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. 1752/02.04.2015; 

- 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. 648/12.06.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. COMMIXT S.A. Buftea în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea COMMIXT S.A. Buftea, prin SSIF BROKER, 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 54662/15.06.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  
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 COMMIXT S.A. Buftea (CUI:2788305). 
Art. 2. Societățile COMMIXT S.A. Buftea 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 COMMIXT S.A. Buftea 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. 1952 / 19.08.2015 
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 SCUT S.A. Bacău conform căreia se aprobă „aprobarea efectuării de către societate a demersurilor 
legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ATS”,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1101/02.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 858/30.07.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SCUT S.A. Bacău în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea SCUT S.A. Bacău, prin intermediul SSIF BT SECURITIES S.A., privind emiterea deciziei ASF 
de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/69513/03.08.2015, 



 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  
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 SCUT S.A. Bacău (CUI:955342). 
Art. 2. Societățile SCUT 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 SCUT 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. 1953 / 19.08.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA societății METEX COM S.A. Dej privind aprobarea „... listării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare 
(ATS) Start administrat de S.C. Sibiu Stock Exchange (SIBEX)”, publicată în M. Of. nr. 1554/24.03.2015; 

- 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. 206/31.07.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea METEX COM S.A. Dej în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea METEX COM S.A. Dej, înregistrată la ASF cu nr. RG/71301/07.08.2015, 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 19.08.2015,  
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 METEX COM S.A. Dej (CUI:207562). 
Art. 2. Societățile METEX COM S.A. Dej, 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 METEX COM S.A. Dej se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților METEX COM S.A. Dej, 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. 1954 / 19.08.2015 
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. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015, 

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 19.08.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 27.08.2015, 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. 
ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa 



 

să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013. 
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 S.C. Depozitarul Central S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1955 / 19.08.2015 
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 19.08.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 27.08.2015, 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. 1956 / 19.08.2015 
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 MICROELECTRONICA S.A. București sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cadrul AGEA S.C. MICROELECTRONICA S.A. din data de 26.01.2015, convocată în temeiul Legii nr. 151/2015, s-a hotărât  

să nu se efectueze demersurile pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe un sistem alternativ de tranzacționare sau pe o 
piață reglementată, iar acțiunile să fie retrase de la tranzacționare; 

- rapoartele curente ale societății MICROELECTRONICA S.A. București transmise în data de 27.05.2015 către BVB și ASF  
privind încheierea procedurii prevăzute de Legea nr. 151/2014 și de Regulamentul ASF nr. 17/2014; 

- raportul curent publicat în data de 27.05.2015 referitor la prețul pe acțiune determinat de expertul autorizat independent numit de ORC, 
respectiv 5,39 lei/acțiune; 

- sesizările transmise de acționari ai societății care au reclamat ASF că societatea i-a informat că prețul pe care societatea îl 
plătește este de 2,5 lei/acțiune și nu de 5,39 lei/acțiune așa cum a fost stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de expertul 
autorizat independent; 

- adresele transmise de ASF cu nr. DETA/18292/16.06.2015, nr. DETA/20148/06.07.2015 și nr. DETA/22028/24.07.2015 prin care 
administratorul unic a fost informat cu privire la temeiul legal aferent prețului care trebuie plătit acționarilor și prin care  
s-a solicitat transmiterea către ASF a raportului de evaluare și a punctului de vedere al expertului autorizat independent  
cu privire la sesizările acționarilor; 

- până la data prezentei decizii, emitentul nu a dispus cele necesare în vederea respectării dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 în ceea ce privește prețul pe care societatea trebuie să îl plătească acționarilor  
care au depus cerere de retragere din societate; 

- până la data prezentei decizii, societatea emitentă nu a transmis la ASF raportul de evaluare întocmit de expertul independent 
autorizat și punctul de vedere al expertului autorizat independent cu privire la sesizările acționarilor, precizând că „(…) nu va transmite 
în termen de 48 ore, Raportul de evaluare, precum și punctul de vedere al expertului independent autorizat Ardeleanu Ion”,  
faptă care constituie contravenție conform art. 272 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- domnul Jalbă Liviu Ioan este administratorul unic al emitentului până la data de 22.02.2017, conform informațiilor furnizate de ONRC 
la data de 16.07.2015, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. d), art. 272 alin. (2) lit. g) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Jalba Liviu Ioan, în calitate de administrator unic al societății 
MICROELECTRONICA S.A. București (CUI:1090). 
Art. 2. Administratorului unic al societății MICROELECTRONICA S.A. are următoarele obligații: 

a) de a transmite la ASF, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, Raportul de evaluare întocmit de Ardeleanu Ioan-
expert autorizat independent și opinia expertului cu privire la sesizările acționarilor; 

b) să întreprindă, în termen de 5 zile lucrătoare, demersurile necesare în vederea achitării către acționarii îndreptățiți a prețului de 
5,39 lei/acțiune conform dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014; 

c) să informeze ASF și BVB cu privire la realizarea obligației prevăzute la pct. b). 
Art. 3. În cazul în care obligațiile menționate anterior nu vor fi îndeplinite, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare. 
Art. 4 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. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Jalbă Liviu Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MICROELECTRONICA S.A. București cu sediul în str. Pictor Andreescu nr. 1, ap. 3, sector 2, București. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Sancțiuni și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1957 / 19.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

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

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

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

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

luând în considerare faptul că în prezent modificarea și completarea Codului Depozitarului Central în sensul solicitărilor 
formulate de ASF și a Regulamentului ASF nr. 13/2005, se află în analiză la nivelul direcției de specialitate din cadrul ASF, 

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

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

în temeiul prevederilor art. 24 din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 24.08.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în Secțiunea 1 a Registrului,  
după cum urmează: 

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

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1961 / 20.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

din 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 adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/60458/02.07.2015 și nr. RG/61684/07.07.2015, prin care  
domnul Ioan Popescu solicită refacerea raportului de evaluare întocmit de către expertul autorizat independent Expert Valuation S.R.L., 

luând în considerare Raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Expert Valuation S.R.L., în vederea 
stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile  
Legii nr. 151/2014, care a fost transmis ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 

ca urmare a adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/72534/13.08.2015, potrivit căreia „neconformitățile raportului 
de evaluare sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea raportului de 
evaluare de către un alt evaluator.”, 

având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 
ulterioare, 

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății VEST - ENERGO S.A. București are următoarele obligații: 
a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert 

autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate  
de expertul autorizat independent Expert Valuation S.R.L.; 

b) să efectueze regularizările necesare cu acționarii care s-au retras din societate la prețul stabilit de expertul autorizat independent 
Expert Valuation S.R.L., dacă este cazul. 

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Expert Valuation S.R.L., în termen de maximum  
30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății VEST - ENERGO S.A. București, cu sediul în București, bd. Preciziei nr. 12A, 
sector 6 și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1972 / 21.08.2015 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015  
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererile SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrate la ASF  

cu nr. RG/67016/27.07.2015 și nr. RG/68818/31.07.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 
1 MARIN ȘERBAN VALENTIN 182/22.02.2013 poz 1 

2 GAVRILĂ FLORIN DANIEL 182/22.02.2013 poz 2 
 



 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1 MARIN ȘERBAN VALENTIN PFR02ASIF/402566 

2 GAVRILĂ FLORIN DANIEL PFR02ASIF/162567 
 

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 

 
 


