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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 17 / 25.08.2015 
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 OUG nr. 93/2012 

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

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

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară -  

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

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate în temeiul liberei circulații a serviciilor 
de firmele de investiții din statele membre prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. 17/25.08.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 

în Registrul ASF 

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

1. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

GPB Financial 
Services LTD 

46, Ayios Athanasios Avenue, 
Interlink Hermes Plaza, 1st 
Floor, 4102 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1351 
art. 5 alin. (1) lit. f), g)  
și alin. (1¹) lit. f) 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Execution Noble 
Limited 

10 Paternoster Square, 
London, EC4M 7AL 

PJM01FISMGBR0071 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) și 
alin. (1¹) lit. c), e), f) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 18 / 25.08.2015 
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 OUG nr. 93/2012 

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

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

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat, care vor putea 
presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul  



 

de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. ______/___________ 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

1. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Vinson 
Financials LTD 

26, Voreiou Iperiou, 3022 
Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1917 

2. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Angellist LTD 
2nd Floor, White Bear Yard, 
Clerkenwell Road, London, 
EC1R 5DF, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), g) PJM01FISMGBR1918 

3. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

The Exeter 
Practice Limited 

1 Charllote Mews, Pavilion 
Place, Exeter EX2 4HA, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) PJM01FISMGBR1919 

4. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Cebile Capital 
LLP 

2 Berkeley Square, W1J6EB, 
UK 

art. 5 alin. (1) lit. e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMGBR1920 

5. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Gamma 
Finance Limited 

35 Oakley Street - SW35NT, 
UK 

art. 5 alin. (1) lit. e), g)  
și alin. (1¹) lit. c), d), e), g) 

PJM01FISMGBR1921 

6. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

TF Global 
Markets (UK) 
Limited 

107 Cheapside, London 
EC2V 6DN, UK 

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

PJM01FISMGBR1922 

7. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Envent Capital 
Markets Limited 

25 Savile Row, W1S2ER, UK 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e)  
și alin. (1¹) lit. a), d), e), g) 

PJM01FISMGBR1923 

8. 
Commission de Surveillance 
du Secteur Financier 

Spirit Asset 
Management 
S.A. 

31-33 Avenue Pasteur L-2311 
Luxembourg 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMLUX1924 

9. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Coverdeal 
Holdings LTD 

1, Megalou Alexandrou 
Street, Sea Breeze Court, 
Block 10, Office 204, Pyrgos, 
4534 Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a)  
și alin. (1¹) lit. b), d) 

PJM01FISMCYP1925 

10. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Gemfx (UK) 
Limited 

Level 18, 40 Bank Street, 
London E14 5NR, UK 

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

PJM01FISMGBR1926 

11. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Finsa Europe 
LTD 

6th Floor, 110 Fenchurch 
Street, London EC3M 5JT, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. d) 

PJM01FISMGBR1927 

12. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

Quest Fund 
Placement LLP 

4th Floor, Egyptian House, 
170 Piccadilly, London  
W1J 9EJ, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMGBR1928 

13. 
Financial Conduct Authority 
(United Kingdom) 

WG Partners 
LLP 

One Carey Lane, London 
EC2V 8AE, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMGBR1929 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 158 / 25.08.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 33, art. 13 și art. 37¹ alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare 
profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la ASF  
cu nr. RG 70793/06.08.2015, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” a unor programe de formare profesională 
continuă sub forma unor acțiuni cu caracter științific și profesional, având codurile: MPC-04.15, MPC-05.15, MPC-06.15, MPC-07.15, 
MPC-08.15, MPC-09.15, MPC-10.15 și MPC-11.15, ce vor avea loc la Cluj, Brașov, Bacău, Arad, București sau Craiova, după cum 
urmează: 

MPC-04.15 - Cluj  07-11 septembrie 
MPC-05.15 - Brașov 21-25 septembrie 
MPC-06.15 - Bacău 05-09 octombrie 
MPC-07.15 - Arad  19-23 octombrie 
MPC-08.15 - București 26-30 octombrie 



 

MPC-09.15 - Craiova 02-06 noiembrie 
MPC-10.15 - București 23-27 noiembrie 
MPC-11.15 - București 14-18 decembrie. 

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 159 / 27.08.2015 
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. 9 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile  
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (1) lit. a), c) și d) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d, art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), 
art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. a), e) și lit. k) 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 S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. 56218/19.06.2015, completată prin adresele înregistrate 
la ASF cu nr. 63854/15.07.2015 și nr. 67822/29.07.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. Broker S.A. ca urmare a numirii  
dlui Darie-Vasile Moldovan în calitate de membru al consiliului de administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea adunării 
generale ordinare a acționarilor din data de 17.06.2015. 
Art. 2. Consiliului de Administrație al S.A.I. BROKER S.A. autorizat la data prezentei are următoarea componență: 

- Danciu Adrian 
- Alexa Mihai-Cristian 
- Moldovan Darie-Vasile. 

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, 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 către S.A.I. BROKER S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 160 / 27.08.2015 
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, 

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

nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/61173/06.07.2015, completată prin adresele nr. RG/69762/03.08.2015, nr. RG/74308/18.08.2015 și nr. RG/74644/19.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  

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 BT SECURITIES S.A.,  
ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea domnilor Tetik Omer și Prodan Paul-George și a 
doamnei Crăciun Anca-Eugenia în calitate de membri CA, în locul domnilor Roșca Radu-Claudiu și Bucur Ioan-Călin și a doamnei 
Olănescu Ioana-Florina, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 6 din data de 29.05.2015. 
Art. 2. Componența consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.,  
la data prezentei autorizații, este următoarea: 

- TETIK OMER 
- PRODAN PAUL-GEORGE 
- CRĂCIUN ANCA-EUGENIA. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de 



 

înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite  
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, precizată la art. 1,  
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 161 / 27.08.2015 
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 SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/122191/12.12.2014, completată prin adresele  
nr. RG/14598/18.02.2015, nr. RG/32500/08.04.2015, nr. RG/64431/16.07.2015, nr. RG/67262/28.07.2015 nr. RG/70997/06.08.2015 
și nr. RG/73160/14.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI SAFI OBLIGATIUNI, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
regulile, contractul de societate, actele adiționale nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 la contractul de depozitare încheiat între SAI SAFI INVEST 
S.A. și LIBRA INTERNET BANK, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația publicării notei de informare  
a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.safi.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 SAFI INVEST 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 societății SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția actelor adiționale nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 la contractul de depozitare. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 162 / 27.08.2015 
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 cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/63602/14.07.2015, completată prin adresele nr. RG/71314/07.08.2015 și nr. RG/72200/12.08.2015, 

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 delegat, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. STARK ZOLTÁN-ÁRPÁD 229/17.08.2015 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU161-SafiObligatiuni.pdf


 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 
 

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

1. STARK ZOLTÁN-ÁRPÁD PFR02ADEL/321127 
 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 SOCIETATEA 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 28.08.2015 
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. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare  
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 și art. 37 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea  
și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la ASF cu nr. 64336/16.07.2015  
și nr. 72320/12.08.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează doamna STOICA DANIELA CĂTĂLINA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul social situat în București, sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etaj 10, 
clădirea International Business Center Modern. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei STOICA DANIELA CĂTĂLINA în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400602, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT 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 S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 164 / 31.08.2015 
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), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/69707/03.08.2015, 

completată prin adresele nr. RG/71033/07.08.2015, nr. RG/74787/20.08.2015 și nr. RG/75264/20.08.2015, 
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 GOLDRING S.A.  
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj. 
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 
GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 165 / 31.08.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG/73969/17.08.2015, 
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Asociația Brokerilor, a șase programe de formare profesională continuă, cuprinzând câte 
zece acțiuni cu caracter științific și profesional cu transmitere în sistem on-line (webinarii), care vor avea loc în următoarele perioade: 

FPC 1 - 21-25 septembrie 2015 
FPC 2 - 12-16 octombrie 2015 
FPC 3 - 26-30 octombrie 2015 
FPC 4 - 09-13 noiembrie 2015 
FPC 5 - 23-27 noiembrie 2015 
FPC 6 - 14-18 decembrie 2015. 

Art. 2. Programele de formare profesională continuă menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către 
absolvenții acestora. 
Art. 3 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic 
al ASF. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 166 / 31.08.2015 
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. 5 alin. (1) și art. 6 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 temeiul dispozițiilor 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 GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/63299/13.07.2015, 

completată prin adresele nr. RG/70957/06.08.2015 și nr. RG/71836/11.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna BOLOȘ CORINA, având Atestatul profesional nr. 2479/06.02.2006, în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., cu sediul social situat  
în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BOLOȘ CORINA în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare,  
cu nr. PFR02ASIF/122777. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în maximum două zile lucrătoare de la data încetării relațiilor 
contractuale dintre aceasta și societate. 
Art. 4. 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. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 167 / 31.08.2015 
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 Regulamentulu i 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  
și nr. RG/64300/16.07.2015, completate prin adresele nr. RG/73196/14.08.2015, nr. RG/73198/14.08.2015, nr. RG/73199/14.08.2015 
și nr. RG/74699/19.08.2015, 

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. Istrati Lăcrămioara 213/22.07.2015 
2. Ludoșanu Corina-Petronela 215/22.07.2015 

3. Sucioaia Gabriela 199/22.07.2015 

4. Cătană Cristina 200/22.07.2015 
5. Gabăr Maria-Mihaela 201/22.07.2015 

6. Nagy-Mate Anna-Maria 202/22.07.2015 

7. Bădănău Andreea-Georgiana 203/22.07.2015 

8. Tofan Lăcrămioara Olimpia 208/22.07.2015 

9. Lupu Marius-Adrian 
4/11.01.2007, 

81/27.05.2011, 
219/03.08.2015 

 

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. Istrati Lăcrămioara PFR02ADEL/221118 

2. Ludoșanu Corina-Petronela PFR02ADEL/401119 

3. Sucioaia Gabriela PFR02ADEL/171120 
4. Cătană Cristina PFR02ADEL/261121 

5. Gabăr Maria-Mihaela PFR02ADEL/161122 

6. Nagy-Mate Anna-Maria PFR02ADEL/191123 
7. Bădănău Andreea-Georgiana PFR02ADEL/401124 

8. Tofan Lăcrămioara Olimpia PFR02ADEL/331125 

9. Lupu Marius-Adrian PFR02ADEL/401126 
 

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanelor menționate 
la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în maximum două zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale  
dintre acestea 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. 168 / 31.08.2015 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/68737/31.07.2015, completată prin adresa nr. RG/71040/07.08.2015, 

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 RADU OCTAVIAN ANDREI, având Atestatul profesional nr. 228/17.08.2015, în calitate de agent 
delegat 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 RADU OCTAVIAN ANDREI în Registrul ASF, în calitate de agent delegat,  
cu nr. PFR02ADEL/401128. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în maximum două zile lucrătoare de la data încetării 
relațiilor contractuale 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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2002 / 25.082015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe,  
în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 2002/25.08.2015 

 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul ASF 

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Morgan Stanley Private Wealth Management Limited PJM01FISMGBR0783 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Valere Capital Partners LLP PJM01FISMGBR0888 

3. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Turner International Limited PJM01FISMGBR0648 

4. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Wpschallanger LLP PJM01FISMGBR1808 

5. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Makor Securities LLP PJM01FISMGBR1394 

6. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Mazuma Capital UK Limited PJM01FISMGBR0571 

7. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Ochre Securities Limited PJM01FISMGBR1355 

8. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Rocheberie Consulting Limited PJM01FISMGBR0573 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2009 / 26.08.2015 
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 următoarele: 
- solicitarea Casei de Insolvență GMC SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății Harinvest S.A., adresată  

S.C. Depozitarul Central S.A. privind transferul eronat a 18.768 de acțiuni emise de Banca Transilvania (TLV); 



 

- faptul că de la data transferului eronat (08.11.2012) și până la data prezentei decizii au avut loc o serie de evenimente corporative 
în activitatea emitentului Banca Transilvania, care au dus la majorarea numărului de acțiuni de la de la 18.768 la 29.277; 

- analiza efectuată de Casa de Insolvență GMC SPRL din care a rezultat faptul că societatea Harinvest S.A. a efectuat eronat 
operațiunea de transfer din secțiunea 2 în secțiunea 1 de registru a 18.768 de acțiuni TLV; 

- adresa nr. 38651/07.08.2015, înregistrată la ASF cu nr. 71378/10.08.2015, prin care Depozitarului Central S.A. a transmis analiza 
efectuată în ceea ce privește situația celor 29.277 de acțiuni TLV, 

luând în considerare rezultatul analizei efectuate de către S.C. Depozitarul Central S.A., faptul că în prezent cadrul legal 
nu permite efectuarea operațiunilor de blocare/indisponibilizare de către S.C. Depozitarul Central S.A., precum și faptul că 
modificarea și completarea Codului Depozitarului Central și a Regulamentului ASF nr. 13/2005, în sensul soluționării acestor situații 
la nivelul S.C. Depozitarul Central S.A., se află în analiză la direcția 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 lit. b) 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 26.08.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 26.08.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 29.277 de acțiuni emise de Banca Transilvania, înregistrate în secțiunea 1 a registrului, în contul domnului 
Ionescu Daniel. 
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 
 

DECIZIA NR. 2013 / 27.08.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna PROCOPENCO ALA împotriva Deciziei ASF nr. 1325/18.06.2015 

 

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 doamna PROCOPENCO ALA împotriva Deciziei ASF nr. 1325/18.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/65241/20.07.2015, doamna Procopenco Ala a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 1325/18.06.2015, solicitând în principal, revocarea acesteia și, în subsidiar, înlocuirea amenzii  
cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii aplicate. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1325/18.06.2015 doamna Procopenco Ala a fost sancționată cu amendă în cuantum de 
200.000 de lei în calitate de asociat/acționar majoritar direct/indirect al 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. Curtea de Argeș, întrucât nu a derulat, împreună cu persoanele cu care acționează  
în mod concertat, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile 
imperative ale art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 

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 26.08.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco ALA împotriva Deciziei ASF nr. 1325/18.06.2015. 
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. 2014 / 27.08.2015 
privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de domnul Uță V. Mihnea-Alexandru  

împotriva Deciziei ASF nr. 1208/12.06.2015 
 

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 domnul Uță V. Mihnea-Alexandru, în calitate de administrator unic  
al societății Corpres S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1208/12.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/64824/17.07.2015 și nr. RG/65067/20.07.2015, domnul Uță V. Mihnea-Alexandru, 

în calitate de administrator unic al societății Corpres S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1208/12.06.2015, 
solicitând reducerea cuantumului amenzii spre minimul legal. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1208/12.06.2015, s-a dispus sancționarea domnului Uță V. Mihnea-Alexandru, în calitate de 
administrator unic al societății Corpres S.A., cu amendă în cuantum de 15.000 de lei. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie, și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 26.08.2015, 

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

Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de domnul Uță V. Mihnea-Alexandru, în calitate de administrator unic  
al societății Corpres S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1208/12.06.2015. 
Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 1208/12.06.2015 în sensul diminuării cuantumului amenzii contravenționale aplicate 
dlui Uță V. Mihnea-Alexandru de la 15.000 de lei la 5.000 de lei. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2018 / 27.08.2015 
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 
S.C. Bursa de Valori București S.A., 

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/58451/26.06.2015, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/60254/02.07.2015, nr. RG/68225/30.07.2015 și nr. RG/68223/30.07.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
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 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. 2018/27.08.2015 
 

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

1. Punctul 51 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
„51. Pas de preț - valoarea variației minime de preț a unui simbol, stabilită pe intervale de preț, conform Anexei nr. 4. Mărimea pașilor de preț 
aplicabili fiecărui tip de instrument financiar este prezentată în Anexele nr. 4 și 8 și Titlul III, Cartea I.” 

2. Articolul 47 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 47 (1) Conținutul minim al unui ordin de bursă va respecta prevederile incidente ale Regulamentului CNVM nr. 32/2006 și ale Regulamentului 
CE nr. 1287/2006. 
(1¹) Introducerea și modificarea unui ordin de bursă în sistemul de tranzacționare este condiționată de completarea tuturor câmpurilor obligatorii, 
solicitate de sistemul de tranzacționare. 
(2) Prețul ordinelor de bursă trebuie să respecte pașii de preț predefiniți corespunzători tipului de instrument financiar și, după caz, intervalelor de preț 
stabilite de BVB. Într-un ordin de bursă prețul poate fi exprimat ca: 

a) preț în valoare absolută - pentru acțiuni, drepturi, titluri de participare, produse structurate care se tranzacționează similar acțiunilor; 
b) preț exprimat ca procent din principal - pentru obligațiuni, produse structurate care se tranzacționează similar obligațiunilor; 
c) preț exprimat ca procent din valoarea nominală - pentru titluri de stat emise cu dobândă; 
d) randament - exprimat ca procent din valoarea nominală, pentru titluri de stat emise cu discount.” 

3. Articolul 82 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 82 (1) Scopul protecției de preț este stabilirea unui preț limită pentru ordinul la piață, în vederea reducerii riscului pe care un agent de bursă  
și-l asumă în momentul introducerii unui ordin la piață. 
(2) Valoarea protecției de preț este calculată astfel: (număr maxim de pași de preț prin care poate trece ordinul) înmulțit cu (mărimea corespunzătoare 
a pasului) și reprezintă valoarea cu care poate varia prețul ordinului la piață. 
(3) Numărul maxim de pași de preț prin care poate trece un ordin la piață este stabilit prin decizia Directorului General al BVB în funcție de tipul 
instrumentului financiar, precum și de alte caracteristici ale acestuia. 
(4) BVB va notifica public informațiile specificate la alin. (3) cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora. 
(5) Dacă prețul calculat nu este un preț valid din punct de vedere al pasului de preț, atunci este rotunjit la cea mai apropiată valoare ce reprezintă 
un multiplu al pasului de preț. 
(6) Protecția de preț are efect numai în starea Deschisă a pieței.“ 

4. Articolul 119 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 119 Pentru protejarea împotriva fragmentării excesive a prețului ordinelor de bursă și asigurarea unui nivel rezonabil al costului asociat 
îmbunătățirii celor mai bune prețuri afișate în piață, BVB stabilește pași de preț pentru toate simbolurile, tipurile de instrumente financiare și piețele, 
după caz.” 

5. Articolul 120 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 120 (1) Valorile impuse de BVB pentru mărimea pasului de preț se definesc în conformitate cu prevederile prezentului titlu și conform tabelelor 
din Anexele nr. 4 și 8, după caz. 
(2) Mărimea pasului de preț se stabilește pentru acțiunile și drepturile tranzacționate pe piața reglementată la vedere în conformitate cu banda  
de lichiditate identificată pentru fiecare dintre acestea, astfel cum sunt incluse în Anexa nr. 4. 
(3). O bandă de lichiditate reprezintă intervalul definit prin limita inferioară și limita superioară sau doar prin limita inferioară, în cazul în care limita 
superioară nu este definită, pe baza numărului mediu zilnic de tranzacții înregistrat de un instrument financiar în piața principală a acestuia  
într-o perioadă de timp determinată. 
(4) Directorul General al BVB va stabili următoarele: 

a) procedura cu privire la alocarea unei acțiuni pentru o anumită bandă de lichiditate, având în vedere, fără a se limita: perioada de timp luată  
în considerare pentru determinarea numărului mediu zilnic de tranzacții specificat la alin. (4), data aplicării noilor pași de preț, perioada de 
aplicare a acestora; 

b) procedura de stabilire a pașilor de preț pentru prima zi de tranzacționare a acțiunilor, respectiv a drepturilor. 
(5) BVB va disemina public informațiile stabilite la alin. (4) cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora.” 

6. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„PAȘII DE PREȚ 

 
Valorile impuse de BVB pentru mărimea pasului de preț aplicabile, în funcție de intervalul de preț, sunt următoarele: 
 

Interval de preț (lei) 
Benzi de lichiditate 

0-100 100-500 500-2 000 2 000-15 000 15 000- 

 
Pas de preț 

x< 0,1 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

0,1 <= x < 0,2 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 

0,2 <= x < 0,5 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 

0,5 <= x < 1 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 

1 <= x< 2 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 

2 <= x < 5 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 

5 <= x < 10 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 

10 <= x < 20 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 

20 <= x < 50 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 

50 <= x < 100 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

100 <= x < 200 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 

200 <= x < 500 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

500 <= x < 1.000 2 1 0,5 0,2 0,1 

1.000 <= x< 2.000 5 2 1 0,5 0,2 



 

Interval de preț (lei) 
Benzi de lichiditate 

0-100 100-500 500-2 000 2 000-15 000 15 000- 

 
Pas de preț 

2.000 <=x < 5.000 10 5 2 1 0,5 

5.000 <= x < 10.000 20 10 5 2 1 

10.000 <= x 50 20 10 5 2 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2019 / 27.08.2015 
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, 

în baza prevederilor art. 214 alin. (1) și pct. 3.6 din anexa nr. 12 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 19/2012, 
analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 56442/19.06.2015, completată prin adresa înregistrată 

cu nr. 67283/28.07.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul închis de investiții CERTINVEST ARTA ROMÂNEASCĂ, înregistrat cu  
nr. CSC08FIIR/400021. 
Art. 2. Începând cu data prezentei decizii, Avizul nr. 13/12.04.2011 își încetează valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2020 / 27.08.2015 
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, 

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 din Regulamentul nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Autorizația nr. 125/22.07.2015 de autorizare a modificării autorizației de funcționare a societății de servicii 

de investiții financiare IFB FINWEST S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  

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

Art. 1. Se modifică art. 1 al Autorizației ASF nr. 125/22.07.2015 și va avea următorul conținut: 
„Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A.,  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului GREGORETTI MIHUȚ VASILE în calitatea de 
conducător al societății, în locul domnului BORNEA NICOLAE, în conformitate cu Hotărârea CA nr. 1/03.06.2015.” 
Art. 2. 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2021 / 27.08.2015 
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 ELECTRECORD S.A. București conform căreia se aprobă „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) AeRO 
administrat de Bursa de Valori București (BVB)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3871/31.07.2015; 



 

- 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. 645/12.06.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ELECTRECORD S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea ELECTRECORD S.A. București 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/56550/22.06.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
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 ELECTRECORD S.A. București (CUI:458807). 
Art. 2. Societățile ELECTRECORD S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare 
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților ELECTRECORD 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. 2022 / 27.08.2015 
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 S.C. COMCEREAL PRAHOVA S.A. Ploiești din data de 15.12.2014, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 138/09.01.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea COMCEREAL PRAHOVA S.A. Ploiești 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 26.08.2015,  
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 COMCEREAL PRAHOVA S.A. Ploiești 
(CUI:8188318) începând cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2023 / 27.08.2015 
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 COMCEREAL PRAHOVA S.A. Ploiești 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. 2022/27.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
COMCEREAL PRAHOVA S.A. Ploiești, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMCEREAL PRAHOVA S.A. Ploiești (CUI:8188318) începând 
cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2024 / 27.08.2015 
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 S.C. MEDIMFARM S.A. Ploiești 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. 1145/04.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea MEDIMFARM S.A. Ploiești, 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 26.08.2015,  

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 MEDIMFARM S.A. Ploiești 
(CUI:1359259) începând cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2025 / 27.08.2015 
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 MEDIMFARM S.A. Ploiești, 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. 2024/27.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

MEDIMFARM S.A. Ploiești, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea MEDIMFARM S.A. Ploiești (CUI:1359259) începând cu  
data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2026 / 27.08.2015 
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 SAB S.A. Rădăuți din data de 23.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 984/23.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea SAB S.A. Rădăuți, 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 26.08.2015,  

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 SAB S.A. Rădăuți (CUI:737852) 
începând cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2027 / 27.08.2015 
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 SAB S.A. Rădăuți, 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. 2026/27.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

SAB S.A. Rădăuți, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SAB S.A. Rădăuți (CUI:737852) începând cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2028 / 27.08.2015 
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 Subansamble Auto S.A. Sfântu Gheorghe 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. 1317/13.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea Subansamble Auto S.A. Sfântu Gheorghe, 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 26.08.2015,  
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 Subansamble Auto S.A. Sfântu Gheorghe 
(CUI:9938485) începând cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2029 / 27.08.2015 
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 Subansamble Auto S.A. Sfântu Gheorghe, 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. 2028/27.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
Subansamble Auto S.A. Sfântu Gheorghe, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea Subansamble Auto S.A. Sfântu Gheorghe (CUI:9938485) 
începând cu data de 31.08.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2031 / 27.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

ca urmare a constatării unei erori materiale în preambulul Deciziei ASF nr. 1330/18.06.2015, sub aspectul prevederilor 
legale incidente faptelor reținute în sarcina doamnei Lăzureanu Liliana Carmen, în calitate de președinte al Consiliului de administrație 
al societății ICOS S.A. Sibiu, 

întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei nr. 1330/18.06.2015 în ceea ce privește faptele 
analizate și sancțiunea aplicată, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se modifică paragraful 3 din preambulul Deciziei ASF nr. 1330/18.06.2015, astfel: 

„Luând în considerare faptul că emitentul nu a transmis la ASF și BVB niciunul dintre rapoartele curente prevăzute de  
art. 8 lit. b) și următoarele din Regulamentul nr. 17/2014, 

având în vedere că faptele descrise constituie contravențiile prevăzute de: 
- art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborat cu art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru care se stabilește amenda minimă 

prevăzută de art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ; 
- art. 272 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 297/2004, pentru care se stabilește amenda minimă prevăzută de art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 

din Legea nr. 297/2004; 
- art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea 297/2004, pentru care se stabilește amenda minimă prevăzută de art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) 

din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004,” 

Art. 2. Decizia ASF nr. 1330/18.06.2015 se va completa în mod corespunzător, restul prevederilor rămânând neschimbate. 
Art. 3. 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2033 / 27.08.2015 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/69794/03.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei LĂCĂTUȘ ANDREEA-LAURA  
prin Autorizația ASF nr. 204/19.08.2014, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A.  
cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr. 33, corp A, et. 1, sector 1. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., S.C. Bursa de 
Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A.  
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității doamnei LĂCĂTUȘ ANDREEA-LAURA 
să notifice ASF cu privire la acest aspect. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERCAPITAL 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. 2037 / 28.08.2015 
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, 

act:714144%2080295463


 

în baza prevederilor art. 14 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. 38 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4) și art. 39 alin. (2) din Regulamentul nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

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

analizând cererea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 69045/31.07.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. 
acordată doamnei Anebtawi Andreia Crenguța Elena prin Decizia nr. 366/18.04.2012. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400519 care atestă înscrierea doamnei Anebtawi Andreia Crenguța Elena  
în Registrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2046 / 31.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), 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 adresele transmise de domnii Gorgan Octavin și Sandu Adrian, înregistrate la ASF cu nr. RG/69155/31.07.2015 
și nr. RG/69445/03.08.2015, prin care au solicitat „punctul de vedere al ANEVAR cu privire la calculul prețului de retragere”, 

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/75411/21.08.2015 potrivit căreia în opinia ANEVAR 
„neconformitățile identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia,  
iar din acest motiv considerăm că același evaluator autorizat Zamfir Cristina Mihaela este în măsură să procedeze la refacerea 
raportului de evaluare al S.C. DUNAPREF S.A. Giurgiu“, 

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

având în vedere Raportul de evaluare întocmit de Zamfir Cristina Mihaela, expert autorizat independent desemnat de ORC, 
în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, conform Legii 
nr. 151/2014, 

luând în considerare Fișa de verificare a raportului de evaluare al societății DUNAPREF S.A. Giurgiu comunicată ASF  
de ANEVAR prin adresa înregistrată cu nr. RG/75411/21.08.2015, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce 

privește protecția investitorilor, 
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 DUNAPREF S.A. Giurgiu: 
a) va dispune, de îndată, expertului autorizat independent Zamfir Cristina Mihaela să întreprindă demersurile necesare astfel  încât, 

în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al DUNAPREF S.A. 
Giurgiu, prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate; 

b) are obligația să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor la prețul stabilit de 
expertul autorizat independent Zamfir Cristina Mihaela. 

Art. 2. În situația în care dispozițiile din prezenta decizie nu vor fi respectate, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății DUNAPREF S.A. Giurgiu a și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2048 / 31.08.2015 
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, 



 

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 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 CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/62133/08.07.2015, 

completată prin adresa nr. RG/72233/12.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Catea Adriana Claudia  
prin Decizia nr. 484/12.03.2008 poz. 1, în numele CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., cu sediul social situat în București, 
bd. Timișoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector 6. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400330, reprezentând înregistrarea doamnei Catea Adriana Claudia în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată  
și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. și se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2049 / 31.08.2015 
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. (1¹) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/73195/14.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului STOICA MATEI-ȘERBAN prin Autorizația nr. 238/23.09.2014 - poz. 8, 
în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/351055 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat  
a domnului STOICA MATEI-ȘERBAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2050 / 31.08.2015 
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 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, 

ținând cont de prevederile art. 15 alin. (7) din Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

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 BT SECURITIES S.A., înregistrată la ASF  

cu nr. RG/70953/06.08.2015, 



 

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

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

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 
1. DACHMAN ROMULUS 157/30.06.2014 poz. 3 

 

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. DACHMAN ROMULUS PFR02ADEL/301026 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2051 / 31.08.2015 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/69765/03.08.2015, completată prin adresa nr. RG/70267/04.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage 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. CIPARIU TUDOR-HOREA 1544/29.08.2007 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. CIPARIU TUDOR-HOREA PFR02ASIF/011544 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2053 / 31.08.2015 
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 DACIA 2001 S.A. Mamaia din data de 26.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1440/19.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea DACIA 2001 S.A. Mamaia, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. a) 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 31.08.2015,  

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 DACIA 2001 S.A. Mamaia  
(CUI:14335944) începând cu data de 03.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2054 / 31.08.2015 
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 DACIA 2001 S.A. Mamaia, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. a) 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. 2053/31.08.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

DACIA 2001 S.A. Mamaia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 31.08.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea DACIA 2001 S.A. Mamaia (CUI:14335944) începând cu  
data de 03.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2055 / 31.08.2015 
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. 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 ROMETUR S.A. Baia Mare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății ROMETUR S.A. Baia Mare 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 Dragoș Lucica este membru al consiliului de administrație al societății ROMETUR S.A. Baia Mare, conform informațiilor 
furnizate de site-ul ONRC la data de 01.07.2015, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei doamna Dragoș Lucica, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al societății ROMETUR S.A. Baia Mare (CUI:13098564). 
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 Dragoș Lucica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
ROMETUR S.A. Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei nr. 140, jud. Baia Mare. 
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. 2056 / 31.08.2015 
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. 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 ROMETUR S.A. Baia Mare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății ROMETUR S.A. Baia Mare 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 SÎRB ZIFIREL este membru al consiliului de administrație al societății ROMETUR S.A. Baia Mare, conform informațiilor 
furnizate de site-ul ONRC la data de 01.07.2015, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Sîrb Zifirel, în calitate de membru al consiliului de administrație 
al societății ROMETUR S.A. Baia Mare (CUI:13098564). 
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 Sîrb Zifirel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
ROMETUR S.A. Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei nr. 140, jud. Baia Mare. 
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. 2057 / 31.08.2015 
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) 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 ROMETUR S.A. Baia Mare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății ROMETUR S.A. Baia Mare 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 POHL ANTON ALEXANDRU este președintele consiliului de administrație al societății ROMETUR S.A. Baia Mare, 
conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 01.07.2015, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Pohl Anton Alexandru, în calitate de președinte  
al consiliului de administrație al societății ROMETUR S.A. Baia Mare (CUI:13098564). 



 

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 Pohl Anton Alexandru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății ROMETUR S.A. Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei nr. 140, jud. Baia Mare. 
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. 2058 / 31.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 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 următoarele: 
 acțiunile emise de societatea TARA S.A. (CUI:129200) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății TARA 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; 

 conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 12.08.2015, domnul Tudor Nicolae deține funcția de membru  
al consiliului de administrație al societății TARA S.A. în perioada 26.02.2013-26.02.2017, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Tudor Nicolae în calitate de membru al consiliului  
de administrație al societății TARA S.A. (CUI:129200). 
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 Tudor Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
TARA S.A., cu sediul în Pitești, str. Dârzul nr. 4, jud. Argeș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților TARA S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2059 / 31.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 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 următoarele: 
 acțiunile emise de societatea TARA S.A. (CUI:129200) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ, 
 în cazul societății TARA 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; 
 conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, domnul Andreescu Ion-Dan deține funcția de președinte  

al consiliului de administrație al societății TARA S.A. în perioada 03.10.2012-26.02.2017, 
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 31.08.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Andreescu Ion-Dan în calitate de președinte al consiliului  
de administrație al societății TARA S.A. (CUI:129200). 
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 Andreescu Ion-Dan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății TARA S.A., cu sediul în Pitești, str. Dârzul nr. 4, jud. Argeș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților TARA S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2060 / 31.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 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 următoarele: 
 acțiunile emise de societatea TARA S.A. (CUI:129200) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății TARA 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; 

 conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 12.08.2015, domnul Stan Florea deține funcția de membru al consiliului 
de administrație al societății TARA S.A. în perioada 26.02.2013-26.02.2017, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Stan Florea în calitate de membru al consiliului de administrație 
al societății TARA S.A. (CUI:129200). 
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 Stan Florea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TARA S.A., 
cu sediul în Pitești, str. Dârzul nr. 4, jud. Argeș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților TARA S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2061 / 31.08.2015 
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) 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 ICIM COMPREST S.A. (CUI:6235553) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății ICIM COMPREST 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 Pavel Călin Claudiu este administrator unic al societății ICIM COMPREST S.A. conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC 
la data de 12.08.2015, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Pavel Călin Claudiu în calitate de administrator unic  
al societății ICIM COMPREST S.A. (CUI:6235553). 
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 Pavel Călin Claudiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății ICIM COMPREST S.A., cu sediul în Cugir, str. Victoriei nr. 10, jud. Alba. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților ICIM COMPREST S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web 
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2062 / 31.08.2015 
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) 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 A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. (CUI:569627) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății A1 DUCT CLEANING COMPANY 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 Rus Teofil este administrator unic al societății A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. conform informațiilor furnizate  
de site-ul ONRC la data de 12.08.2015, 

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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Rus Teofil în calitate de administrator unic al societății  
A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. (CUI:569627). 
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 Rus Teofil prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății  
A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A., cu sediul în Bistrița, str. Zefirului nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților A1 DUCT CLEANING COMPANY S.A. și Bursa de Valori București S.A.  
și se publică pe pagina de web și Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2063 / 31.08.2015 
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 INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 24.02.2015 prin care societatea INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești  

a transmis următoarea informare: 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. întrunită în ședință la a doua 
convocare în ziua de 24.02.2015 la care au participat acționari reprezentând 14,61% din totalul capitalului social, având ca 
ordine de zi «Delistarea (retragerea de la tranzacționare) acțiunilor societății, avându-se în vedere Legea nr. 151/2014  

și declanșarea procedurii insolvenței» față de neîndeplinirea cvorumului legal pentru adoptarea unei hotărâri, NU POATE 

ADOPTA nici o hotărâre în acest sens, fiind aplicabil art. 4 alin. (1) lit. a) din L. 151/2014.”; 
- prevederile art. 3 alin. (1) și art. 4 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; 
- raportul curent publicat de societatea INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești în data de 02.04.2015, sub semnătura 

administratorului special Preda Nicușor, în cadrul căruia se menționau informații despre dreptul de retragere al acționarilor; 
- raportul curent al societății INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești, sub semnătura administratorului special Preda Nicușor, 

publicat în 07.07.2015 privind înregistrarea primelor cereri de retragere din societate, 
se rețin următoarele: 

- ASF prin adresele DETA nr. 19178/25.06.2015 și DETA nr. 21423/16.07.2015 a solicitat societății INTERNAȚIONAL 
TRANSPORT S.A. Pitești să se conformeze prevederilor Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2004 în sensul 
respectării drepturilor acționarilor privind retragerea din societate, societatea neconformându-se până în prezent; 

- societatea INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești, prin administratorul special, nu a respectat prevederile art. 6 alin. (1) 
coroborat cu art. 8 lit. b) din Regulamentul nr. 17/2014, respectiv nu a solicitat ORC numirea expertului autorizat independent și 
nu a publicat/transmis raportul curent prevăzut de art. 8 lit. b) din Regulamentul nr. 17/2014, respectiv cel prin care trebu ia  
să anunțe că a inițiat demersurile la oficiul registrului comerțului pentru desemnarea unui expert autorizat independent, pe motiv 
că „[…] datorită situației speciale în care ne aflăm (declanșarea iminentă a falimentului și a lipsei de disponibilități bănești)  
nu putem parcurge etapele prevăzute la art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014”; 

- prevederile art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- domnul Preda Nicușor este administrator special la societatea INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești. 

Pentru nerespectarea prevederilor art. 6 coroborat cu art. 8 din Regulamentul nr. 17/2014 privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în vederea asigurării derulării operațiunilor specifice prevăzute de Legea nr. 151/2014, cu respectarea procedurii  
de retragere a acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) 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 31.08.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei domnul Preda Nicușor, în calitate de administrator special  
al societății INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești (CUI:128558). 
Art. 2. Administratorul special al societății INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești are obligația să solicite oficiului registrului 
comerțului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea 
întocmirii unui raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. În cazul în care obligația menționată la art. 2 nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni 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 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. 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 Preda Nicușor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești cu sediul în str. I.C. Brătianu nr. 5, bl. D6, ap. 16, Pitești, jud. Argeș. 
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. 2064 / 31.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 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 următoarele: 
 acțiunile emise de societatea MATASEA ROMANA S.A. CUI:813127 (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006)  

sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății MATASEA ROMANA 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; 

 EXPERT INSOLVENȚA SPRL este administrator judiciar al societății MATASEA ROMANA S.A. conform Încheierii de ședință 
din data de 11.09.2013, Tribunalul Sibiu; 

 prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 referitoare la atribuțiile administratorului judiciar, 
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 31.08.2015, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei EXPERT INSOLVENȚA SPRL CUI:21287718, cu sediul în Deva,  
str. Iuliu Maniu nr. 2, etaj 1, jud. Hunedoara, cod poștal 330006, în calitate de administrator judiciar al societății MATASEA ROMANA S.A. 
(CUI:813127). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are sediul 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 EXPERT INSOLVENȚA SPRL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
societății MATASEA ROMANA S.A. cu sediul în Cisnădie, str. Cetății nr. 20, jud. Sibiu. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe site-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - 
Decizii și pe site-ul BVB. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2065 / 31.08.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 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 următoarele: 
 acțiunile emise de societatea AGROMEC SLOBOZIA S.A. (CUI:2073840) (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006)  

sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC SLOBOZIA 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; 



 

 CAPITAL INSOL SPRL este administrator judiciar al societății AGROMEC SLOBOZIA S.A. conform Încheierii Tribunalului 
Ialomița din data de 06.06.2014; 

 prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 referitoare la atribuțiile administratorului judiciar, 
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 31.08.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei CAPITAL INSOL SPRL (CUI:26373607), cu sediul în București, 
Intrarea Ghe. Simionescu nr. 15, parter, sector 1, în calitate de administrator judiciar al societății AGROMEC SLOBOZIA S.A.(CUI:2073840). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are sediul 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 CAPITAL INSOL SPRL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC SLOBOZIA S.A. cu sediul în Slobozia, str. Brăilei nr. 17, jud. Ialomița. 
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. 2066 / 31.08.2015 
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. 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 AGROFLIP S.A. (CUI:2868331) (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006)  

sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROFLIP 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; 

 CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI este administrator judiciar al societății AGROFLIP S.A.  
conform Sentinței Tribunalului București din data de 03.12.2012; 

 prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 referitoare la atribuțiile administratorului judiciar, 
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 31.08.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI 
(CUI:26171764), cu sediul în București, Green Court, str. Herăstrău nr. 4, et. 3, sector 2, în calitate de administrator judiciar  
al societății AGROFLIP S.A. (CUI:2868331). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are sediul 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 CASEI DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și societății AGROFLIP S.A. cu sediul în sat Bonțida, comuna Bonțida nr. 834, jud. Cluj. 
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. 2067 / 31.08.2015 
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 31.08.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 11.09.2015, 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. 2068 / 31.08.2015 
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 31.08.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 11.09.2015, 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. 2069 / 31.08.2015 
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 următoarele: 
- solicitarea Casei de Insolvență GMC SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății Harinvest S.A., adresată S.C. 

Depozitarul Central S.A. privind transferul eronat a 18.768 de acțiuni emise de Banca Transilvania (TLV); 
- faptul că de la data transferului eronat (08.11.2012) și până la data prezentei au avut loc o serie de evenimente corporative  

în activitatea emitentului Banca Transilvania, care au dus la majorarea numărului de acțiuni de la de la 18.768 la 29.277; 



 

- analiza efectuată de Casa de Insolvență GMC SPRL din care a rezultat faptul că societatea Harinvest S.A. a efectuat eronat 
operațiunea de transfer din secțiunea 2 în secțiunea 1 de registru a 18.768 de acțiuni TLV; 

- adresa nr. 38651/07.08.2015, înregistrată la ASF cu nr. 71378/10.08.2015, prin care S.C. Depozitarul Central S.A. a transmis 
analiza efectuată în ceea ce privește situația celor 29.277 de acțiuni TLV, 

luând în considerare rezultatul analizei efectuate de către S.C. Depozitarul Central S.A., faptul că în prezent cadrul legal 
nu permite efectuarea operațiunilor de blocare/indisponibilizare de către S.C. Depozitarul Central S.A., precum și faptul că 
modificarea și completarea Codului Depozitarului Central și a Regulamentului ASF nr. 13/2005, în sensul soluționării acestor situații 
la nivelul S.C. Depozitarul Central S.A., se află în analiză la direcția 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 lit. b) 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 31.08.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 09.09.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 29.277 de acțiuni emise de Banca Transilvania, înregistrate în secțiunea 1 a registrului, în contul  
domnului Ionescu Daniel. 
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 

 

DECIZIA NR. 2070 / 31.08.2015 
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 lit. b) 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 31.08.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 07.09.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în secțiunea 1 a registrului,  
după cum urmează: 

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

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 


