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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 25 / 08.09.2015 
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) pct. 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, precum și serviciile conexe 
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. 25/08.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresa sediului social 

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

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

1 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Advent Capital 
Management UK Limited 

4th Floor Devonshire House, 1 
Mayfair Place, London, W1J 8AJ, UK 

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

PJM01FISMGBR1957 

2 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Rms Fingroup LTD 
3 Burlington Gardens, London,  
W1S 3EP, UK 

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

PJM01FISMGBR1958 

3 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

K-DNA Financial 
Services LTD 

35, Stasikratous, Office 301, 1065 
Nicosia, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1959 

4 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Hamilton Court FX LLP 
8-9 Bulstrode Place, Marylebone, 
London, W1U 2HY, UK 

art. 5 alin. (1) lit. c), e) PJM01FISMGBR1960 

5 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Makor Securities London 
LTD 

Dover House 34 Dover Street, 
London W1S 4NG, UK 

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

PJM01FISMGBR1961 

6 
Malta Financial Services 
Authority (MFSA) 

Templar Eis LTD 
60/2, Melita Street, Valletta VLT 
1122, Malta 

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

PJM01FISMMLT1962 

7 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Glestimon Management 
LTD 

120, Faneromenis Avenue, Imperial 
Tower, Suite 301, 6031 Larnaca, 
Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1963 

 

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



 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 170 / 10.09.2015 
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. 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 adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG/72495/13.08.2015, 
nr. RG/72496/13.08.2015, nr. RG/72497/13.08.2015 și nr. RG/78081/01.09.2015, 

în baza 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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., a unor cursuri de formare profesională pentru „Agenți 
delegați” (cod ADEL 18.2015), pentru „Agenți pentru servicii de investiții financiare” (cod:ASIF 26.2015) și pentru „Personal al 
Compartimentului de control intern” (cod CTRL 26.2015), care vor avea loc la Cluj-Napoca în perioada 14-17 septembrie 2015, 
cu examinare în data de 17 septembrie 2015. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile mai sus menționate va avea următoarea componență: 

- Elena Granzulea - președinte; 
- Beatrice Vlad - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Mircea Arhip - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 171 / 10.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) 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/70952/06.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, ca urmare a majorării capitalului social  
de la 12.470.446,80 lei la 22.470.446,60 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.05.2015 și Hotărârea CA nr. 1 
din data de 24.07.2015. 
Art. 2. 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 cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării 
intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către 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. 172 / 10.09.2015 
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. 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 prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 



 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 121834/11.12.2014, 
completată prin adresele nr. 47774/20.05.2015, nr. 57447/24.06.2015, nr. 68053/29.07.2015 și nr. 72715/13.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Clasic, administrat de BT ASSET 
MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de 
depozitare și custodie nr. 28594/278/03.12.2014 încheiat între BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD - GSG,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. Fondul deschis de investiții BT Clasic va putea deține, respectând principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele sale 
în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică centrală din România. În această 
situație, fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite,  
iar valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale. 
Art. 5. Prezenta autorizație va fi comunicată societății BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 28594/278/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 173 / 10.09.2015 
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. 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 prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 121834/11.12.2014, 
completată prin adresele nr. 47782/20.05.2015, nr. 57441/24.06.2015, nr. 68057/29.07.2015 și nr. 72713/13.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Maxim, administrat de BT ASSET 
MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de 
depozitare și custodie nr. 28595/282/03.12.2014 încheiat între BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD - GSG, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 28595/282/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU172-BTAssetManagementClasic.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU173-BTAssetManagementMaxim.pdf


 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 174 / 10.09.2015 
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. 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 prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 121834/11.12.2014, 
completată prin adresele nr. 47770/20.05.2015, nr. 57444/24.06.2015, nr. 68306/30.07.2015 și nr. 72708/13.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Obligațiuni, administrat de BT ASSET 
MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de 
depozitare și custodie nr. 28597/277/03.12.2014 încheiat între BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD - GSG,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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. Fondul deschis de investiții BT Obligațiuni va putea deține, respectând principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele 
sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică centrală din România.  
În această situație, fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, 
iar valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale. 
Art. 5. Prezenta autorizație va fi comunicată societății BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 28597/277/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 175 / 10.09.2015 
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. 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 prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 121834/11.12.2014, 
completată prin adresele nr. 47783/20.05.2015, nr. 57442/24.06.2015, nr. 68051/29.07.2015 și nr. 72712/13.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT INDEX ROMÂNIA - ROTX, 
administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul  
de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 28596/281/03.12.2014, încheiat între BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.  
și BRD - GSG, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU174-BTAssetManagementObligatiuni.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU175-BTAssetManagementRotx.pdf


 

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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 28596/281/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 176 / 10.09.2015 
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. 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 prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 121834/11.12.2014, 
completată prin adresele nr. 47771/20.05.2015, nr. 57445/24.06.2015, nr. 68049/29.07.2015 și nr. 72709/13.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT INDEX AUSTRIA - ATX, administrat 
de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și 
contractul de depozitare și custodie nr. 28598/280/03.12.2014, încheiat între BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD - GSG,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.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. BT ASSET MANAGEMENT SAI 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 28598/280/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 177 / 10.09.2015 
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. 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 prevederile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 121834/11.12.2014, 
completată prin adresele nr. 47772/20.05.2015, nr. 57446/24.06.2015, nr. 68047/29.07.2015 și nr. 72710/13.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și 
contractul de depozitare și custodie nr. 28599/279/03.12.2014, încheiat între BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD - GSG,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.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. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU176-BTAssetManagementAustriaAtx.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU177-BTAssetManagementEuroObligatiuni.pdf


 

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. Fondul deschis de investiții BT Euro Obligațiuni va putea deține, respectând principiul dispersiei riscului, până la 100%  
din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică central din România. 
În această situație, fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, 
iar valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale. 
Art. 5. Prezenta autorizație va fi comunicată societății BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 28599/279/03.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 178 / 10.09.2015 
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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la cu ASF cu nr. RG/72698/13.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondul deschis de investiții Carpatica Obligațiuni, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, în forma prezentată în anexa la actul individual, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei 
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-carpatica.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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT 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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 179 / 10.09.2015 
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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la cu ASF cu nr. RG/72698/13.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Carpatica Stock, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, în forma prezentată în anexa la actul individual, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei 
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-carpatica.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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei  
de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU178-CarpaticaObligatiuni.pdf
http://www.zepter-invest.ro/
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU179-CarpaticaStock.pdf
http://www.zepter-invest.ro/


 

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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 180 / 10.09.2015 
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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la cu ASF cu nr. RG/72698/13.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondul deschis de investiții Carpatica Global, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, în forma prezentată în anexa la actul individual, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei 
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-carpatica.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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT 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 CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 181 / 10.09.2015 
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 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 Broker S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122147/12.12.2014, completată prin adresele nr. 54706/15.06.2015, 
nr. 66991/27.07.2015, nr. 72757/13.08.2015 și nr. 73697/17.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții FIX INVEST, administrat de  
SAI Broker S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare  
nr. 288/08.12.2014 încheiat între SAI Broker S.A. și BRD - GSG S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Broker S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor  
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.saibroker.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 Broker 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. 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU180-CarpaticaGlobal.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU181-BrokerFixInvest.pdf


 

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI Broker S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractului de depozitare nr. 288/08.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 182 / 10.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

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

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/65793/22.07.2015, completată prin adresa nr. RG/72222/12.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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 SUPER GOLD INVEST S.A., 
ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea domnului Neguț Marian-Ovidiu în funcția de membru 
al consiliului de administrație în locul domnului Crăciunescu Vernel, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 17 din data de 17.07.2015. 
Art. 2. Componența consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A., la data 
prezentei, este următoarea: 

- GHIȚĂ ADRIAN DORU 
- ZAMFIR ADRIANA LUMINIȚA 
- NEGUȚ MARIAN-OVIDIU. 

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 306 / 10.09.2015 
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. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele 
informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea domnului Măcăneață Cosmin-Matei, înregistrată la ASF cu nr. RG 71344/07.08.2015, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 09.09.2015,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează domnul Măcăneață Cosmin-Matei, în calitate de auditor IT extern. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării domnului Măcăneață Cosmin-Matei și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2136 / 07.09.2015 
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) și alin. (3) din Regulamentul. 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 VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/75558/21.08.2015, 

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 BAGIUIANI CRISTINA-MIHAELA 
prin Decizia nr. 792/18.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul 
social situat în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, sector 4. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400344 reprezentând înregistrarea doamnei BAGIUIANI CRISTINA-MIHAELA 
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 societății de servicii de investiții financiare  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2138 / 08.09.2015 
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 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. 2138 / 08.09.2015 

 

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

1 Financial Conduct Authority (UK) Redi & Partners LTD PJM01FISMGBR0578 

2 Financial Conduct Authority (UK) Internos Global Investors Limited PJM01FISMGBR1387 

3 Financial Conduct Authority (UK) Abshire-Smith LTD PJM01FISMGBR1343 

4 Financial Conduct Authority (UK) Oriel Securities Limited PJM01FISMGBR0526 

5 Financial Conduct Authority (UK) Ebullio Capital Management LLP PJM01FISMGBR0858 

6 Financial Conduct Authority (UK) Highland Capital Partners (UK) Management LTD PJM01FISMGBR1333 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2139 / 08.09.2015 
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 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 retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate, în numele CREDIT EUROPE BANK 
(ROMANIA) S.A., cu sediul social situat în București, bd. Timișoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector 6, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1 ANGHEL ALEXANDRU ȘTEFAN 600/23.06.2011 poz. 2 

2 PĂUNA GABRIEL NICUȘOR 600/23.06.2011 poz. 1 

3 FARMACHE SILVIAN 485/12.03.2008 poz. 1 

4 DOBRESCU ALEXANDRU 1379/20.10.2010 poz. 1 

5 GOGU FLORIN IOAN 1379/20.10.2010 poz. 2 

6 STROE DIANA ALICE 1379/20.10.2010 poz. 3 
 

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

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

1 ANGHEL ALEXANDRU ȘTEFAN PFR02ASIF/402450 

2 PĂUNA GABRIEL NICUȘOR PFR02ASIF/402449 

3 FARMACHE SILVIAN PFR02ASIF/401912 

4 DOBRESCU ALEXANDRU PFR02ASIF/172384 

5 GOGU FLORIN IOAN PFR02ASIF/402385 

6 STROE DIANA ALICE PFR02ASIF/402386 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2145 / 10.09.2015 
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. 358/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate de instrumente financiare derivate 
administrată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., 

analizând solicitarea S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/45949/14.05.2015,  
completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/63577/14.07.2015 și nr. RG/71042/07.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului nr. 4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate 
administrată de SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din regulamentul menționat la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie. 
Art. 3. S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația să republice regulamentul menționat la art. 1. 
Art. 4. Orice modificare a regulamentului menționat la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange 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. 2145/10.09.2015 

 
Modificări la Regulamentul nr. 4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate 

administrată de SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. 
 

1. La art. 2, alin. (2), după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. f1), cu următorul cuprins: 
„f1) „Cotatii Market Makeri” - denumite și „Cotatii” în contextul Capitolului IV din prezentul Regulament, reprezintă ofertele ferme de cumpărare și 



 

vânzare simultane utilizate de către un participant care deține calitatea de Market Maker pe piata reglementată de instrumente financiare derivate 
administrată de SIBEX, în procesul de furnizare de lichiditate pentru această piață.” 
 

2. La art. 2, alin. (2), după lit. j), se introduce o nouă literă, lit. j1), cu următorul cuprins: 
„j1) „Directorii Sibex/Directorii societății” - Directorul General și Directorul General Adjunct al societății.” 
 

3. După art. 43 se introduce un nou articol, art. 431, cu următorul cuprins: 
„Art. 431 Cotațiile Market Makerilor constituie o categorie aparte de ordine „pereche” de vânzare și cumpărare, introduse simultan în sistemul de 
tranzacționare, fiind utilizate de către un participant care deține calitatea de Market Maker pe piața reglementată de instrumente financiare derivate 
administrată de SIBEX, în procesul de furnizare de lichiditate pentru această piață.” 
 

4. Art. 56 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.56 (1) Prevederile prezentului capitol se aplică participanților pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX 
care au dobândit calitatea de Market Maker, precum și brokerilor activi desemnați de participant să presteze efectiv activitatea specifică unui 
Market Maker. 
(2) Calitatea de Market Maker se acordă inițial prin decizia Directorilor pentru unul sau mai multe instrumente financiare și scadențe. 
(3) Ulterior dobândirii calității de Market Maker, Participantul respectiv poate solicita înregistrarea acestuia ca Market Maker și pentru alte 
instrumente financiare și/sau scadențe, caz în care se aplică în mod corespunzator prevederile alin. (2) și care implică semnarea unui act aditional 
la convenția menționată la art. 64 alin. (1). 
(4) SIBEX poate stabili tarife și/sau comisioane preferențiale cu privire la activitatea de tranzacționare desfășurată în calitate de Market Maker pe 
piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX. 
(5) SIBEX poate stabili de asemenea tarife și/sau comisioane diferențiate pentru diverse instrumente financiare derivate admise la tranzacționare 
care beneficiază de facilitatea de Market Making. 
(6) Tarifele și/sau comisioanele menționate la alin. (4) și (5) sunt stabilite, în cadrul limitelor general aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor 
SIBEX, prin Decizie a Consiliului de Administrație.” 
 

5. Art. 60 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 60 (1) Participanții admiși pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX pot solicita acordarea calității de 
Market Maker pe unul sau mai multe instrumente financiare derivate, precum și pe una sau mai multe scadențe ale aceluiași instrument financiar 
derivat. 
(11) Directorii SIBEX pot impune prin Decizie conditii stricte de desfășurare a activității de Market Making, diferențiate per instrument financiar 
derivat sau per categorie de instrumente financiare derivate, după caz, condiții care vor fi publicate pe pagina web proprie. 
(12) În sensul prezentului Capitol, daca nu se face nicio referire expresă în alt sens, mentiunea „calitate de Market Maker” va fi interpretată atât ca o 
referire la calitatea de Market Maker per ansamblu cât și ca o referire la calitatea acordată pe unul sau mai multe instrumente financiare derivate, 
precum și pe una sau mai multe scadențe ale aceluiași instrument financiar derivat. 
(2) Condițiile pe care un participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX trebuie să le îndeplinească 
pentru a obține calitatea de Market Maker sunt următoarele: 

a) obiectul de activitate autorizat trebuie să cuprindă și tranzacționarea în cont propriu; 
b) să desemneze cel puțin 2 brokeri activi care vor efectua operațiunile aferente activității de Market Making, din care cel puț in unul 

să aibă o experiență de minimum 1 an în activitatea de tranzacționare; 
c) sa dispună de o organizare internă și o dotare tehnică corespunzătoare, precum și de mijloace adecvate de monitorizare a 

îndeplinirii obligațiilor sale privind activitatea de Market Making și, în special, pentru gestionarea eficientă a riscurilor pe care și le 
asumă în exercitarea acestei activități. Dovada îndeplinirii acestor condiții se face prin declarația pe propria răspundere a 
reprezentantului legal al Market Maker-ului referitoare la îndeplinirea cerințelor anterior menționate, însoțită sau nu, după caz, de 
orice alte documente considerate relevante în acest sens. 

(3) Condițiile menționate la alin. (2) aferente dobândirii calității de pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX 
trebuie menținute pe întreaga durată a deținerii calității de Market Maker.  
(4) În cazul în care intervine o modificare a condițiilor care au stat la baza dobândirii calității de Market Maker pe piața reglementată de instrumente 
financiare derivate administrată de SIBEX menționate la alin. (2), Market Maker-ul este obligat să notifice SIBEX în cel mai scurt timp posibil.” 
 

6. Art. 61 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 61 Pentru a dobândi calitatea de Market Maker pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, un 
participant trebuie să transmită în scris, în atenția Directorilor Sibex, o cerere în care va specifica instrumentul/instrumentele și/sau 
scadenta/scadențele pentru care dorește să dobândească calitatea de Market Maker, precum și brokerii activi care vor presta activitatea specifică 
unui Market Maker.” 
 

7. Art. 62 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 62 (1) Directorii SIBEX vor verifica, pe baza documentelor furnizate de Participantul care solicita obținerea calitatea de Market Maker, 
îndeplinirea condițiilor menționate la art. 60 și vor decide asupra aprobării sau respingerii cererii de acordare a calității de Market Maker. 
(2) Abrogat.” 
 

8. Alin. (1), (6), (7) și (8) ale Art. 63 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 63 (1) Acordarea calității de Market Maker unui participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de Sibex se 
face pe baza deciziei Directorilor SIBEX, în care se va specifica instrumentul/instrumentele, și/sau scadența/scadențele pe care participantul va 
desfășura activitatea de Market Making.  
[...] 
(6) Directorii SIBEX pot respinge cererea de acordare a calității de Market Maker în următoarele situatii:  
a) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 60, alin. (2); 
b) SIBEX consideră în mod întemeiat că solicitantul nu își poate îndeplini obligațiile pe care le presupune activitatea specifică unui Market Maker 



 

sau consideră că, urmare a activității care ar fi prestată de respectivul Market Maker, nu s-ar putea menține integritatea pieței. 
(7) În situația respingerii cererii, solicitantul în cauză va fi înștiințat în scris asupra acestui fapt și asupra motivelor care au stat la baza respingerii 
cererii sale. 
(8) SIBEX va face publică pe pagina web proprie lista participanților cărora li s-a acordat calitatea de Market Maker cu specificarea instrumentelor și 
scadențelor pe care aceștia au această calitate.” 
 

9. Art. 64 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 64 (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei prevăzute la art. 63 alin. (1), Participantul va încheia cu SIBEX o 
convenție privind desfășurarea activității specifice unui Market Maker pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de 
SIBEX, convenție care va cuprinde prevederi referitoare la obligațiile pe care participantul le are în calitatea sa de Market Maker și facilitățile de 
care acesta va beneficia din partea SIBEX ca urmare a calității sale de Market Maker. Începerea tranzactionării în calitate de Market Maker este 
condiționată de semnarea conventiei privind desfășurarea activității specifice unui Market Maker pe piața reglementată de instrumente financiare 
derivate administrată de SIBEX. 
(2) După intrarea în vigoare a convenției menționate la alin. (1), participantul va putea desfășura activitatea specifică unui Market Maker, iar SIBEX 
va supraveghea prin intermediul Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe respectarea de către acesta a prevederilor prezentului 
regulament și a convenției încheiate cu SIBEX.  
(21) Activitatea de tranzactionare specifică unui Market Maker se va putea desfășura exclusiv pe contul special de Market Maker, care va avea în 
mod obligatoriu atașat un cod de tranzacționare, care trebuie să corespundă cu sub-contul de compensare al Market Maker-ului respectiv, 
constituit în conformitate cu prevederile aplicabile din cuprinsul reglementărilor ATHEXClear, și care este menținut de către Membrul Compensator 
care își asumă compensarea și decontarea tranzacțiilor, denumit Cod de compensare. 
(3) Participantul are obligația să notifice SIBEX anterior, cu cel putin 1 zi lucrătoare, cu privire la data efectivă a începerii prestării activității de 
tranzactionare specifice unui Market Maker, dar nu mai tarziu de 10 zile lucrătoare de la semnarea convenției privind desfășurarea activității de 
Market Making. 
(4) Dacă participantul nu începe prestarea efectivă a activității de Market Making în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea 
convenției privind desfășurarea activității de Market Making, calitatea de Market Maker va fi retrasă, decizia de retragere fiind emisă de către 
Directorii Sibex. 
(5) În situația menționată la alin. (4), SIBEX va înștiința în scris participantul asupra deciziei de retragere și va notifica ATHEXClear, ASF sau 
autoritatea competentă care îl supraveghează pe respectivul participant, după caz.” 
 

10. Alin. (1) al Art. 67 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 67 (1) În situația în care participantul dorește să înlocuiască unul dintre brokerii activi desemnați în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2), 
acesta va adresa în acest sens o solicitare scrisă Directorilor SIBEX, anterior datei de la care dorește ca modificarea să devină operațională.” 
 

11.  Alin. (3), (5), (6) și (7) ale Art. 69 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 69 
[...] 
(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (2), Participantul va încheia un act adițional la convenția cu 
SIBEX care va cuprinde prevederi referitoare la obligațiile și facilitățile Market Maker-ului în raport cu instrumentele financiare și scadențele 
menționate în decizie. 
[...] 
(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea actului adițional la convenția încheiată cu SIBEX, participantul trebuie să desfășoare 
activitatea specifică unui Market Maker pe noul instrument și/ sau noua scadență. 
(6) Dacă participantul nu începe prestarea efectivă a acestei activități pe respectivul/ respectivele instrumente financiare sau scadențe în termen de 
maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea actului adițional la convenția încheiată cu SIBEX, calitatea de Market Maker pe acele instrumente 
financiare/ scadențe va fi retrasă prin decizie de către Directorii SIBEX. 
(7) În situația menționată la alin. (6), SIBEX va înștiința în scris participantul asupra deciziei de retragere, va notifica ATHEXClear, ASF sau 
autoritatea competentă care il supraveghează pe respectivul participant, după caz, și va actualiza corespunzător Registrul Market Makerilor.” 
 

12.  Art. 70 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 70 (1) Decizia de acordare a calității de Market Maker poate fi retrasă de Directorii societății în următoarele situații: 
a) retragerea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, inclusiv ca urmare a 
retragerii autorizatiei de functionare a participantului de către ASF, B.N.R. sau autoritatea competentă a statului de origine; 
b) în cazul în care una sau mai multe dintre condițiile pe care un participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate 
administrată de SIBEX trebuie să le îndeplinească pentru a obține calitatea de Market Maker, așa cum sunt prevăzute la art. 60, alin. (2), nu mai 
sunt îndeplinite;  
c) la cererea scrisă a participantului, în conditiile alin. (11) și (12);  
d) abrogat; 
e) în situația în care constată că participantul a dobândit calitatea de Market Maker în baza unor documente sau informații false; 
f) ca sancțiune pentru nerespectarea oricareia dintre obligațiile prevăzute la art. 73, alin. (3) din prezentul regulament sau de convenția 
privind desfășurarea activității specifice unui Market Maker pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, pentru 
o perioadă mai mare de 20% din durata obligatiei de cotare pe parcursul unei sedinte de tranzactionare și pe perioada a minimum 10 zile 
lucrătoare consecutive sau pe perioada a minimum 15 zile lucrătoare pe parcursul a 2 luni consecutive; 
g) dacă instrumentul/ instrumentele pe care participantul deține calitatea de Market Maker sunt retrase de la tranzacționare și nu mai există 
alte instrumente/ scadențe pe care participantul să dețină calitatea de Market Maker. 
h) abrogat. 
(11) Solicitarea scrisă de retragere a calității de Market Maker poate privi fie retragerea calității de Market Maker per ansamblu, fie retragerea 
calității de Market Maker pe unul sau mai multe instrumente si/sau scadențe. 
(12) În situația în care un Participant doreste renunțarea la calitatea de Market Maker, acesta va notifica Directorilor SIBEX, în scris, intenția sa de 
renunțare cu cel puțin 30 de zile anterior datei de la care renunțarea ar urma sa devină aplicabilă. Renunțarea va intra în vigoare doar ulterior 
îndeplinirii următoarelor condiții: 



 

 Notificarea mentionată anterior trebuie să fie fundamentată; 

 Notificarea trebuie să menționeze, după caz, instrumentul/instrumentele și/sau scadențele pentru care dorește să înceteze desfășurarea 
activității specifice unui Market Maker; 

 Market Maker-ul trebuie să nu aibă obligații restante, de orice natură, față de SIBEX și/sau ATHEXClear la data la care renunțarea ar 
deveni efectivă.  
(13) SIBEX poate modifica termenul de 30 de zile de notificare prealabilă, stabilind un termen mai scurt sau mai lung, în funcție de caz, și luând în 
considerare obligatiile restante ale Market Maker-ului în cauză și necesitatea asigurării unei protecții adecvate a pieței, a continuității și integrității 
acesteia, și în scopul protectiei investitorilor în general. 
(14) Renunțarea la calitatea de Market Maker nu împiedică redobândirea acesteia, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare la momentul 
redobândirii și cu respectarea prevederilor alin. (15). 
(15) Odată retrasă calitatea de Market Maker, un participant nu poate redobândi calitatea de Market Maker mai devreme de 60 de zile de la data 
deciziei de retragere, dacă la data la care ar urma să fie redobândită calitatea de Market Maker este singurul Market Maker pe instrumentul 
financiar/instrumentele financiare respective.  
(2) Decizia de retragere a calității de Market Maker va cuprinde: 

 motivele retragerii;  

 data de la care intră în vigoare;  

 instrumentul/instrumentele si/sau scadența/scadențele pentru care operează retragerea calității de Market Maker, după caz; 
(21) Decizia de retragere a calității de Market Maker va fi comunicată participantului în cauză prin fax sau e-mail, cel târziu înainte de deschiderea 
ședintei de tranzacționare în care decizia de retragere ar urma să intre în vigoare. 
(22) În cadrul termenului de 30 zile menționat la alin. (12), Market Maker-ul este obligat să respecte toate prevederile prezentului regulament și ale 
convenției încheiate cu SIBEX. 
(3) Decizia de retragere va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și 
Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX.  
(4) La data intrării în vigoare a deciziei de retragere a calității de Market Maker a participantului pe piața reglementată de instrumente financiare 
derivate administrată de SIBEX, Departamentul Juridic și Resurse Umane va opera radierea participantului din registrul Market Makerilor. 
(5) De la data intrării în vigoare a deciziei de retragere a calității de Market Maker, încetează automat obligațiile acestuia prevăzute de prezentul 
regulament și efectele convenției încheiate cu SIBEX iar Market Maker-ul nu va mai avea posibilitatea de a introduce cotatii, în sensul art. 73.” 
 

13.  Art. 71 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 71 (1) De la data la care este retrasă calitatea de Market Maker, participantul nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute în convenția privind 
desfășurarea activității specifice unui Market Maker pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX precum și de 
facilitățile acordate în legătură cu activitatea specifică de Market Maker de către ATHEXClear.  
(2) După lichidarea tuturor pozițiilor deschise în contul de Market Maker sau după scadența contractelor, contul de Market Maker al participantului a 
cărui calitate de Market Maker a fost retrasă va fi blocat. 
(21) De la data retragerii calității de Market Maker, Participantului îi este interzisă introducerea de cotații în sistemul de tranzacționare și 
deschiderea de noi poziții în contul de Market Maker. Participantului îi vor fi permise doar operațiunile de închidere a pozițiilor existente pe 
respectivul cont, cel târziu până la data scadenței.  
(3) Retragerea calității de Market Maker va fi publicată pe pagina web a societății cel târziu înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare în 
care decizia de retragere ar urma să intre în vigoare, și va fi notificată ATHEXClear și ASF sau autorității competente care îl supraveghează pe 
respectivul participant, după caz.” 
 

14. Art. 72 se abrogă. 
 

15.  Art. 73 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 73 (1) Market Maker-ul trebuie să mențină în sistemul de tranzactionare, simultan și în mod continuu oferte ferme de cumpărare și vânzare, 
denumite în continuare „cotatii”, pe întreaga durată a unei sesiuni de tranzacționare, sau pentru o durată mai scurtă în anumite situații excepționale, 
comunicate de SIBEX în mod corespunzător tuturor participanților la piața reglementată de instrumente financiare derivate, respectând în mod 
cumulativ condițiile referitoare cel putin la numărul minim de contracte, spreadul maxim pentru instrumentul/ instrumentele și scadența/scadențele 
pentru care a obținut calitatea de Market Maker precum și intervalul de timp în care cotațiile trebuie menținute și actualizate în piață. În sensul 
prezentului alineat pot fi considerate cu titlu de exemplu „situatii exceptionale” sesiunile de tranzactionare aferente zilelor declarate sărbători legale 
pentru piața activului suport.  
(11) Directorii SIBEX pot stabili prin Decizie și obligatii de cotare non-continuă a Market Maker-ilor. Astfel, în cazul în care în sistemul de 
tranzactionare înregistrează o cerere de cotatii, Market Maker-ul este obligat ca într-un termen maxim de la inregistrarea cererii respective să 
introducă în sistemul de tranzactionare cotatii pe anumite instrumente si/sau scadente specificate și să le mentină pentru o perioadă determinată 
de timp, conform specificatiilor Deciziei Directorilor SIBEX și obligatiilor asumate prin convenția privind desfășurarea activității de Market Making. 
(2) Condițiile menționate la alin. (1) în care Market Maker-ul își va desfășura activitatea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate 
administrată de SIBEX, precum și eventualele facilități acordate de SIBEX si/sau penalitati pentru nerespectarea sau neindeplinirea 
corespunzatoare a obligatiilor de Market Maker, sunt prevăzute în convenția privind desfășurarea activității specifice unui Market Maker încheiată 
de acesta cu SIBEX, și sunt aprobate prin Decizie a Directorilor SIBEX. 
(2)1 În strânsă legătură cu prevederile alin. (2), stabilirea cuantumului efectiv al penalităților pentru nerespectarea sau neîndeplinirea 
corespunzătoare a obligațiilor de Market Maker se va realiza cu luarea în considerare a: 
a) implicatiilor ce derivă din nerespectarea de către Market Maker a obligatiilor acestuia asupra lichidității în piață și 
b) categoriei de instrumente financiare sau instrumentului financiar pentru care participantul îndeplinește calitatea de Market Maker. 

(3) Condițiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) vor fi stabilite prin Decizia Directorilor SIBEX și se vor referi la următoarele elemente pentru fiecare 
instrument derivat și/sau pentru scadență: 
a) cantitatea minimă de contracte pe care Market Maker-ul este obligat să le mențină pe durata unei sesiuni de tranzactionare în cadrul 

cotatiilor. Astfel, Market Maker-ul va fi obligat sa mențină în sistemul de tranzactionare pe durata unei ședinte de tranzacționare cotații a 
căror cantitate, exprimată în „contracte”, nu poate fi mai mică decât un minim stabilit prin Decizie a Directorilor SIBEX; 

b) spread-ul maxim; 



 

c) frecvența introducerii cotațiilor în sistemul de tranzactionare. Astfel, pentru respectarea obligației de cotare continuă, Market Maker-ul este 
obligat să reintroducă cotatii, cu respectarea cerinței minime privind frecvența introducerii cotațiilor stabilită prin decizie a Directorilor SIBEX 
pentru respectivul instrument financiar si/sau scadenta, ulterior oricărei executii integrale sau partiale ale unei cotații anterioare. In cazul în 
care există și o obligatie de cotare non-continuă pe un instrument financiar derivat, Market Maker-ul este obligat să introducă cotații, cu 
respectarea cerinței minime privind frecvența introducerii cotațiilor non-continue stabilită prin decizie a Directorilor SIBEX pentru respectivul 
instrument financiar.  

d) perioada de timp în cadrul sesiunii de tranzacționare în care Market Maker-ul trebuie să mențină cotatii în condițiile prevăzute la lit. a), b) și c); 
e) cazurile exceptionale în care obligatiile de cotare pot fi ridicate; 
f) penalități aplicabile în situația nerespectării sau neîndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor de Market Maker, al căror cuantum și condiții de 

aplicare vor fi aprobate prin Decizie a Directorilor SIBEX. 
(31) În cazul în care un Market Maker se află în situația de a nu respecta una dintre cerințele prevăzute la alin. (3), acesta are obligatia de a se 
reîncadra în cerintele respective, în caz contrar putând fi subiectul unor penalități, în acord cu prevederile conventiei încheiate cu SIBEX. 
(4) În situația în care pe un instrument derivat există mai mulți Market Makeri, aceștia vor avea, în baza convențiilor încheiate cu SIBEX, aceleași 
obligații și vor beneficia de aceleași facilități în timpul desfășurării activității de Market Making pe respectivul instrument financiar. 
(5) Cotațiile introduse în sistemul de tranzacționare al SIBEX de către Market -Makeri reprezintă oferte ferme privind cantitatea și prețul 
instrumentului financiar derivat. 
(6) Directorii SIBEX aprobă condițiile menționate la alin. (3) și ulterioara modificare a acestora, modificarea făcând obiectul unor acte adiționale la 
convenția privind desfășurarea activității de Market Making între SIBEX și participantul care are calitatea de Market Maker, în care să se specifice 
noile condiții de operare ale acestuia. 
(7) Cerințele prevăzute la alin. (3), lit. a)-e) sunt publicate pe pagina web SIBEX pentru fiecare instrument financiar și sunt aplicabile tuturor 
Participantilor care sunt înregistrati ca Market Makeri pentru instrumentul financiar respectiv.” 
 

16.  Art. 74 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 74 (1) Brokerii activi nominalizați de participant în cererea de dobândire a calității de Market Maker și acceptați de SIBEX sunt singurele 
persoane care au dreptul de a introduce și modifica cotatiile introduse în numele Market Maker-ului respectiv în sistemul de tranzactionare, în 
vederea menținerii obligațiilor asumate de un Market Maker. 
(2) SIBEX poate, cu respectarea drepturilor investitorilor, decide modificarea sau anularea pentru o perioadă limitată de timp a obligațiilor pe care 
un Market Maker este obligat să și le asume pe durata unei ședinte de tranzacționare, în condiții de “fast market” sau în cazul unor probleme 
tehnice severe întâmpinate de un Market Maker în activitatea de tranzactionare sau în orice alte situații de forță majoră în care nu mai poate fi 
asigurată funcționarea ordonată a activității de tranzactionare și care generează asumarea unor riscuri sporite în activitatea de tranzactionare de 
către un Market Maker și îl împiedică pe acesta din urmă să își ducă la indeplinire obligatiile asumate. Modificarea sau anularea obligațiilor pe care 
un Market Maker este obligat să și le asume pe durata unei ședinte de tranzactionare în conditiile mentionate anterior poate avea loc fie la initiațiva 
Market Maker-ului, fie la inițiativa Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX. 
(3) Decizia privind modificarea sau anularea pentru o perioadă limitată de timp a obligațiilor pe care un Market Maker este ținut să și le asume pe 
durata unei sedinte de tranzactionare în legătură cu un anumit instrument si/sau scadență va fi comunicată participanților care au calitatea de 
Market Maker pe acel instrument și/sau scadență, și va fi publicată pe site-ul SIBEX. În mod similar, reluarea la parametri normali a obligațiilor de 
cotare ale unui Market Maker în legatura cu un anumit instrument si/sau scadență va fi comunicată participanților care au calitatea de Market Maker 
pe acel instrument și/sau scadența, și va fi publicată pe site-ul SIBEX.” 
 

17.  Art. 75 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 75 (1) Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX va monitoriza activitatea desfășurată de Market Makeri pe piața reglementată 
de instrumente financiare derivate. 
(2) În activitatea de monitorizare, Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX va verifica respectarea de către Market Maker a tuturor 
obligațiilor ce derivă din regulamentele SIBEX, cu respectarea prevederilor Capitolului 4 din prezentul Regulament. 
(3) În cadrul evaluării activității desfășurate de Market Makeri, Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX va verifica respectarea de 
către Market Makeri cel putin a obligațiilor mentionate la art. 73, alin. (3), lit. a), b), c), și d), asa cum acestea sunt prevăzute în convenția privind 
desfășurarea activității de Market Maker încheiată de acesta cu SIBEX și va comunica lunar Directorilor SIBEX, pe baza informatiilor extrase din 
sistemul de tranzactionare sau puse la dispozitie de către furnizorul sistemului electronic de tranzactionare sau de către ATHEXClear, un raport 
detaliat al situatiilor de nerespectare sau neîndeplinire corespunzătoare a obligațiilor asumate de Market Makeri. Pe baza acestor rapoarte, 
Directorii SIBEX vor putea decide aplicarea de penalități, în condițiile art. 73.  
(4) Abrogat. 
(5) Prevederile art. 73, alin. (3), lit. (f) nu se aplică în cazul în care Market Maker-ul se confruntă cu probleme tehnice, în măsura în care a adus la 
cunostință SIBEX aceste probleme în cursul sedintei de tranzactionare în cadrul căreia respectivele probleme au survenit. Prin probleme tehnice se 
înțelege: 
a) întreruperea furnizării de energie electrică; 
b) întreruperea conexiunii la internet; 
c) întreruperea conexiunii cu furnizorul de cotații al Market Maker-ului; 
d) defecțiuni hardware; 
e) alte circumstanțe similare care pot fi calificate drept defecțiuni tehnice și care sunt în afara controlului rezonabil al Market Maker-ului. 
(6) Abrogat. 
(7) Abrogat. 
(8) Abrogat.” 
 

18.  Art. 76 se abrogă. 

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



 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2146 / 10.09.2015 
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. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare; 
- adresa SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/75355/21.08.2015; 
- Hotărârea AGEA S.C. CI-CO S.A. din data de 15.01.2015, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial  

al României, Partea a IV-a nr. 838/16.02.2015, precum și raportul curent privind îndreptarea erorii materiale constatate în cadrul 
Hotărârii AGEA S.C. CI-CO S.A. din data de 15.01.2015 publicat pe site-ul BVB în data de 15.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 05.02.2015, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății CI-CO S.A. București, care urmează să fie publicat 
pe site-ul web al intermediarului www.ssifbroker.ro, cu următoarele caracteristici: 

- număr de acțiuni obiect al ofertei: 2.598.370; 
- valoarea ofertei: 6.495.925 de lei; 
- perioada de derulare: 16.09.2015-16.10.2015; 
- prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune; 
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul sucursalei din București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, cam. 803 a SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca. 

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2147 / 10.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA a societății IPROCHIM S.A. București prin care se aprobă „ ... efectuarea de către Societate a demersurilor 
legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare (ATS), respectiv, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București ...”; 

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

- prevederile Deciziei nr. 514/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea IPROCHIM S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea IPROCHIM S.A. București de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/48665/22.05.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
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 IPROCHIM S.A. București (CUI:457747). 



 

Art. 2. Societățile IPROCHIM S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților IPROCHIM S.A. București, 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. 2148 / 10.09.2015 
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. ECOPACK S.A. Ghimbav din data de 15.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 716/09.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ECOPACK S.A. Ghimbav, 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 09.09.2015,  

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 ECOPACK S.A. Ghimbav (CUI:1132506) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2149 / 10.09.2015 
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 ECOPACK S.A. Ghimbav, 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. 2148/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

ECOPACK S.A. Ghimbav, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ECOPACK S.A. Ghimbav (CUI:1132506) începând cu  
data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2150 / 10.09.2015 
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. BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. Suceava din data de 19.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor  
Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1794/06.04.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. Suceava, 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 09.09.2015,  
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 BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. 
Suceava (CUI:717758) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2151 / 10.09.2015 
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 BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. Suceava, 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. 2150/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. Suceava, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BUCOVINA TURISM SEVERIN S.A. Suceava (CUI:717758) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2152 / 10.09.2015 
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. BUCUREȘTI TURISM S.A. din data de 18.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1234/09.03.2015; 

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

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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 BUCUREȘTI TURISM S.A. (CUI:1567802) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2153 / 10.09.2015 
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 BUCUREȘTI TURISM S.A. conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
având în vedere Decizia ASF nr. 2152/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

BUCUREȘTI TURISM S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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



 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BUCUREȘTI TURISM S.A. (CUI:1567802) începând cu data de 
14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2154 / 10.09.2015 
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 COMAT OLT S.A. Slatina din data de 17.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1186/05.03.2015; 

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

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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 COMAT OLT S.A. Slatina (CUI:1539241) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2155 / 10.09.2015 
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 COMAT OLT S.A. Slatina, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
având în vedere Decizia ASF nr. 2154/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

COMAT OLT S.A. Slatina, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMAT OLT S.A. Slatina (CUI:1539241) începând cu  
data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2156 / 10.09.2015 
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 DUMBRAVA S.A. Fălticeni din data de 18.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1540/24.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea DUMBRAVA S.A. Fălticeni, 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 09.09.2015,  



 

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 DUMBRAVA S.A. Fălticeni (CUI:734775) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2157 / 10.09.2015 
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 DUMBRAVA S.A. Fălticeni, 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. 2156/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

DUMBRAVA S.A. Fălticeni, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea DUMBRAVA S.A. Fălticeni (CUI:734775) începând cu  
data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2158 / 10.09.2015 
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 ZAREA S.A. București din data de 19.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1366/17.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ZAREA S.A. București, 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 09.09.2015,  

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 ZAREA S.A. București (CUI:1569200) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2159 / 10.09.2015 
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 ZAREA S.A. București, 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. 2158/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

ZAREA S.A. București, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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



 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ZAREA S.A. București (CUI:1569200) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2160 / 10.09.2015 
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 SIFI CJ AGRO S.A., din data de 19.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1381/17.03.2015; 

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

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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 SIFI CJ AGRO S.A. (CUI:8231299) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2161 / 10.09.2015 
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 SIFI CJ AGRO S.A., conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
având în vedere Decizia ASF nr. 2160/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

SIFI CJ AGRO S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SIFI CJ AGRO S.A., (CUI:8231299) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2162 / 10.09.2015 
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 SOCOT S.A. Târgu Mureș din data de 10.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 998/24.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea SOCOT S.A. Târgu Mureș, 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 09.09.2015,  

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 SOCOT S.A. Târgu Mureș (CUI:2522493) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2163 / 10.09.2015 
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 SOCOT S.A. Târgu Mureș, 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. 2162/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

SOCOT S.A. Târgu Mureș, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SOCOT S.A. Târgu Mureș (CUI:2522493) începând cu  
data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2164 / 10.09.2015 
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 SIFI BH EST S.A. București din data de 19.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1381/17.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea SIFI BH EST S.A. București, 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 09.09.2015,  

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 SIFI BH EST S.A. București 
(CUI:48807) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2165 / 10.09.2015 
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 SIFI BH EST S.A. București, 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. 2164/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

SIFI BH EST S.A. București, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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



 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea SIFI BH EST S.A. București (CUI:48807) începând cu  
data de 09.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2166 / 10.09.2015 
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 PANMONT S.A. Piatra Neamț din data de 22.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 870/17.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea PANMONT S.A. Piatra Neamț, 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 09.09.2015,  

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 PANMONT S.A. Piatra Neamț 
(CUI:2044615) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2167 / 10.09.2015 
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 PANMONT S.A. Piatra Neamț, 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. 2166/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

PANMONT S.A. Piatra Neamț, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea PANMONT S.A. Piatra Neamț (CUI:2044615) începând cu  
data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2168 / 10.09.2015 
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 PIM S.A. Sibiu din data de 12.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată  
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1094/02.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea PIM S.A. Sibiu, 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 09.09.2015,  

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 PIM S.A. Sibiu (CUI:2469020) 
începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2169 / 10.09.2015 
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 PIM S.A. Sibiu, 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. 2168/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

PIM S.A. Sibiu, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea PIM S.A. Sibiu (CUI:2469020) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2170 / 10.09.2015 
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 TAXI SERVICE TITAN S.A. București 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. 1228/09.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea TAXI SERVICE TITAN S.A. București, 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 09.09.2015,  
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 TAXI SERVICE TITAN S.A. București 
(CUI:361293) începând cu data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2171 / 10.09.2015 
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 TAXI SERVICE TITAN S.A. București, 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. 2170/10.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
TAXI SERVICE TITAN S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TAXI SERVICE TITAN S.A. București (CUI:361293) începând cu 
data de 14.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2172 / 10.09.2015 
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 BĂLCEȘTI S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 Bran Anton este președintele al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., mandatul acestuia  
fiind valabil în perioada 01.06.2014-01.06.2018, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 Bran Anton, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. (CUI:1497103) în perioada 01.06.2014-01.06.2018. 
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 Bran Anton prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., cu sediul în loc. Bălcești, oraș Bălcești, str. Teiului nr. 4, jud. Vâlcea. 
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. 2173 / 10.09.2015 
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 BĂLCEȘTI S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 Popa Nicolae este membru al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., mandatul acestuia fiind 
valabil în perioada 01.06.2014-01.06.2018, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 POPA NICOLAE, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. (CUI:1497103) în perioada 01.06.2014-01.06.2018. 
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 Popa Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., cu sediul în loc. Bălcești, oraș Bălcești, str. Teiului nr. 4, jud. Vâlcea. 
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. 2174 / 10.09.2015 
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 BĂLCEȘTI S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 Teodorescu Irinel este membru al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., mandatul acestuia  
fiind valabil în perioada 01.06.2014-01.06.2018, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 TEODORESCU IRINEL, în calitate de membru al consiliului 
de administrație al AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. (CUI:1497103) în perioada 01.06.2014-01.06.2018. 
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 Teodorescu Irinel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., cu sediul în loc. Bălcești, oraș Bălcești, str. Teiului nr. 4, jud. Vâlcea. 
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. 2175 / 10.09.2015 
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 BĂLCEȘTI S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 adm iterii  
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 statutulu i juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- domnul Vulcu Ioan este membru al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., mandatul acestuia fiind valabil 
în perioada 01.06.2014-01.06.2018, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 VULCU IOAN, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. (CUI:1497103) în perioada 01.06.2014-01.06.2018. 
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 Vulcu Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., cu sediul în loc. Bălcești, oraș Bălcești, str. Teiului nr. 4, jud. Vâlcea. 
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. 2176 / 10.09.2015 
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 BĂLCEȘTI S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 Ionescu Constantin este membru al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., mandatul acestuia 
fiind valabil în perioada 01.06.2014-01.06.2018, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 IONESCU CONSTANTIN, în calitate de membru  
al consiliului de administrație al AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. (CUI:1497103) în perioada 01.06.2014-01.06.2018. 
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 Ionescu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
societății AGROMEC BĂLCEȘTI S.A., cu sediul în loc. Bălcești, oraș Bălcești, str. Teiului nr. 4, jud. Vâlcea. 
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. 2177 / 10.09.2015 
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 BANCA S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BANCA S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de 
către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii  
la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- doamna Rusu Mariana a ocupat funcția de membru al consiliului de administrație al AGROMEC BANCA S.A. în perioada 
29.05.2011-28.05.2015, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 Rusu Mariana, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al S.C. AGROMEC BANCA S.A. (CUI:8174282) în perioada 29.05.2011-28.05.2015. 
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 Rusu Mariana prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC BANCA S.A., cu sediul în satul Banca, comuna Banca, județul Vaslui. 
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. 2178 / 10.09.2015 
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 BANCA S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BANCA 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 Giușcă Adrian a ocupat funcția de vicepreședinte al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC BANCA S.A.  
în perioada 29.05.2011-28.05.2015, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  

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 Giușcă Adrian, în calitate de vicepreședinte al consiliului de 
administrație al AGROMEC BANCA S.A. (CUI:8174282) în perioada 29.05.2011-28.05.2015. 
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 Giușcă Adrian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC BANCA S.A., cu sediul în satul Banca, comuna Banca, județul Vaslui. 
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. 2179 / 10.09.2015 
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 BANCA S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății AGROMEC BANCA 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 Giușcă Vasile a ocupat funcția de președinte al consiliului de administrație al AGROMEC BANCA S.A. în perioada 
29.05.2011-28.05.2015, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 Giușcă Vasile, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al AGROMEC BANCA S.A. (CUI:8174282) în perioada 29.05.2011-28.05.2015. 
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 preveder ile 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 Giușcă Vasile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC BANCA S.A., cu sediul în satul Banca, comuna Banca, județul Vaslui. 
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. 2180 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Buliga Mihai împotriva Deciziei ASF nr. 1283/16.06.2015 

 

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 Buliga Mihai, în calitate de președinte al consiliului de administrație 
al SSIF BROKER S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1283/16.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/61630/07.07.2015, domnul Buliga Mihai, în calitate de președinte al consiliului 

de administrație al SSIF BROKER S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1283/16.06.2015, solicitând  „să 
admiteți prezenta contestație și reanalizând întreg materialul probator să revocați Decizia ASF nr. 1283/16.06.2015”. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1283/16.06.2015, s-a dispus sancționarea domnului Buliga Mihai, în calitate de președinte al 
consiliului de administrație al SSIF BROKER S.A., cu amendă în cuantum de 20.250 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Buliga Mihai, în calitate de președinte al consiliului de administrație  
al SSIF BROKER S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1283/16.06.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 2181 / 10.09.2015 
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 METALURGICA S.A. Vlăhița sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății METALURGICA S.A. Vlăhița 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; 

- LEX FORI I.P.U.R.L. este administrator judiciar al societății METALURGICA S.A. Vlăhița, conform sentinței Tribunalului Harghita 
din data de 29.12.2014; 

- 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 09.09.2015,  

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 LEX FORI I.P.U.R.L., CIF:20895830, cu sediul în  
str. Tudor Vladimirescu nr. 47, Municipiul Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, în calitate de administrator judiciar al societății 
METALURGICA S.A. Vlăhița (CUI:498143). 
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 LEX FORI I.P.U.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
METALURGICA S.A. Vlăhița cu sediul în str. Gabor Aron nr. 20, Vlăhița, jud. Harghita. 
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. 2182 / 10.09.2015 
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 COMAR S.A. (CUI:2196087) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății COMAR 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 26.08.2015, domnul Gavrilescu Liviu este administrator unic al societății 
COMAR S.A., fiind numit în funcție la data de 19.02.2004 cu durata mandatului neprecizată, 

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 09.09.2015,  
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 Gavrilescu Liviu, în calitate de administrator unic al societății 
COMAR S.A. (CUI:2196087). 
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 Gavrilescu Liviu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
COMAR S.A. cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Minerilor nr. 16, jud. Maramureș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților COMAR 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. 97 / 13.01.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Gavrilescu Liviu împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015 

 

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 Gavrilescu Liviu, împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată cu nr. RG 90311/20.10.2015, dl GAVRILESCU LIVIU a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 2182/10.09.2015, dl GAVRILESCU LIVIU a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 

de lei în calitate de administrator unic al S.C. COMAR S.A. Baia Mare. 
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 13.01.2016, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de domnul Gavrilescu Liviu împotriva Deciziei ASF nr. 2182/10.09.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2182/10.09.2015. 
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. 2185 / 10.09.2015 
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 IAPIT DIVERTIS S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății IAPIT DIVERTIS 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 Nastah Said este administratorul unic al IAPIT DIVERTIS S.A., mandatul acestuia fiind valabil în perioada  
08.02.2012-08.02.2016, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, 

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 09.09.2015,  
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 Nastah Said, în calitate de administrator unic al  
S.C. IAPIT DIVERTIS S.A. (CUI:1569030) în perioada 08.02.2012-08.02.2016. 
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 Nastah Said prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
IAPIT DIVERTIS S.A., cu sediul în București, sector 1, bd. Poligrafiei nr. 1B. 
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. 2186 / 10.09.2015 
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 TREFO S.A. CUI:1637878 (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006) sunt tranzacționate  

pe piața RASDAQ; 
- în cazul societății TREFO 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; 

- CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ ZOICA FLORIN ION este administrator judiciar al societății TREFO S.A.  
conform Încheierii de ședință din data de 17.09.2012 a Tribunalului Galați; 

- 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 09.09.2015,  
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 CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ ZOICA FLORIN ION 
CUI:29950343, cu sediul în București, sector 6, bd. Timișoara nr. 103E, bloc corp A, sc. 2, et. 2, apt. 119 în calitate de administrator 
judiciar al societății TREFO S.A.(CUI:1637878). 
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 CABINETULUI INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ ZOICA FLORIN ION prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și societății TREFO S.A. cu sediul în municipiul Galați, str. Frunzei nr. 75, jud. Galați. 
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. 2187 / 10.09.2015 
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: 
- Sentința Civilă nr. 1150/02.05.2007 pronunțată în dosarul nr. 350/2/2007 prin care Curtea de Apel București - Secția a VIII-a 

Contencios Administrativ a anulat Decizia CNVM nr. 2234/23.08.2006 (prin care a dispus retragerea de la tranzacționarea  
pe piața RASDAQ a acțiunilor emise de S.C. MINERVA S.A. București începând cu data de 28.08.2006), rămasă definitivă și 
irevocabilă prin Decizia nr. 489/08.02.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

- Atestatul CNVM nr. 295/16.09.2008, prin care se confirmă calitatea S.C. MINERVA S.A. de emitent de valori mobiliare,  
societatea intrând sub incidența prevederilor Legii nr. 297/2004 și a regulamentelor emise de CNVM în aplicarea acesteia; 

- Ordonanța nr. 539/16.09.2008, prin care consiliul de administrație al S.C. MINERVA S.A. a fost obligat să inițieze și să finalizeze, 
în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a actului individual, demersurile necesare privind încheierea unui contract de 
prestări servicii cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum și cele aferente reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor 
emise de S.C. MINERVA S.A. pe piața BVB - RASDAQ; 

- Atestatul CNVM nr. 295/16.09.2008 și Ordonanța CNVM nr. 539/16.09.2008 au făcut obiectul controlului de legalitate  
al instanțelor de judecată, în prezent acestea fiind finalizate prin respingerea contestaților formulate de reclamanți; 

- potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, un emitent este definit 
ca fiind „entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare”; 

- actele individuale emise în cursul anului 2011 ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor instituite prin Ordonanța CNVM  
nr. 539/16.09.2008; 

- la data prezentei, cu excepția Ordonanțelor CNVM nr. 105/17.03.2011 și 263.05.2011, care fac încă obiectul controlului 
judecătoresc, toate celelalte măsuri dispuse de autoritate au fost validate de instanțele de judecată; 

- cu toate acestea obligația instituită în mod succesiv în sarcina consiliului de administrație al societății prin actele individuale  
emise de CNVM nu a fost dusă la îndeplinire; 

- la data de 27.10.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 151/2014 care are ca obiect de reglementare clarificarea statutului  
pieței RASDAQ și a pieței acțiunilor necotate prin instituirea în sarcina consiliului de administrație/directoratului societăților 
tranzacționate pe aceste piețe a obligației de a convoca și asigura derularea unei AGEA în care acționarii să opteze pentru 
admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor emise  
de societate. Totodată, Legea nr. 151/2014 a recunoscut acționarilor societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate  
pe piața RASDAQ dreptul de a se retrage din societate în anumite condiții; 

- până în prezent nu au fost identificate documente din care să rezulte convocarea unei adunări generale a acționarilor  
S.C. MINERVA S.A. în temeiul Legii nr. 151/2014, 

după intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2014, conduita membrilor consiliului de administrație, concretizată prin refuzul 
abuziv al acestora de-a lungul timpului de a da curs măsurilor întemeiate dispuse de ASF în vederea restabilirii situației anterioare 
retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, a avut ca efect lezarea drepturilor acționarilor din perspectiva 
drepturilor și obligațiilor pe care Legea nr. 151/2014 le naște atât în ceea ce privește administratorii societății cât și acționarii 
acesteia. Astfel, consiliul de administrație al societății nu a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile Legii 
nr. 151/2014, aceștia fiind lipsiți așadar de posibilitatea de a-și exprima voința în ceea ce privește modalitatea de tranzacționare a 
acțiunilor emise de S.C. MINERVA S.A. 

Se constată că prin conduita membrilor C.A. al S.C. MINERVA S.A. au fost încălcate prevederilor art. 210 alin. (1)  



 

din Legea nr. 297/2004, potrivit cărora „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de 
administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea 
drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”, 
coroborat cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, întrucât, prin refuzul de a da curs măsurilor dispuse în sarcina sa  
de către ASF în vederea restabilirii situației anterioare retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, consiliul de 
administrație al S.C. MINERVA S.A. a generat o situație de natură a leza drepturile acționarilor care decurg din Legea 151/2014. 

Această faptă constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei, pentru persoanele fizice,  
în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ. 

Conform informațiilor obținute de la ORC prin adresa nr. RG/68358/30.07.2015, structura consiliului de administrație  
al societății în perioada 03.12.2014-prezent, intervalul de relevanță în raport cu Legea nr. 151/2014, a fost următoarea:  
Stroia Cristina Ioana - membru, Cipariu Sergiu-Iacob - membru, Ioan Besoiu - membru. 

În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Ioan Besoiu, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății MINERVA S.A. București (CUI:361382) în intervalul de relevanță în raport cu Legea nr. 151/2014 
(03.12.2014-prezent). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile  
art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF 
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 Ioan Besoiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MINERVA S.A. București, cu sediul în București, sectorul 3, str. Băniei nr. 23. 
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. 2188 / 10.09.2015 
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: 
- Sentința Civilă nr. 1150/02.05.2007 pronunțată în dosarul nr. 350/2/2007 prin care Curtea de Apel București - Secția a VIII-a 

Contencios Administrativ a anulat Decizia CNVM nr. 2234/23.08.2006 (prin care a dispus retragerea de la tranzacționarea  
pe piața RASDAQ a acțiunilor emise de S.C. MINERVA S.A. București începând cu data de 28.08.2006), rămasă definitivă și 
irevocabilă prin Decizia nr. 489/08.02.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

- Atestatul CNVM nr. 295/16.09.2008, prin care se confirmă calitatea S.C. MINERVA S.A. de emitent de valori mobiliare,  
societatea intrând sub incidența prevederilor Legii nr. 297/2004 și a regulamentelor emise de CNVM în aplicarea acesteia; 

- Ordonanța nr. 539/16.09.2008, prin care Consiliul de Administrație al S.C. MINERVA S.A. a fost obligat să inițieze și să finalizeze, 
în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a actului individual, demersurile necesare privind încheierea unui contract  
de prestări servicii cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum și cele aferente reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor 
emise de S.C. MINERVA S.A. pe piața BVB -RASDAQ; 

- Atestatul CNVM nr. 295/16.09.2008 și Ordonanța CNVM nr. 539/16.09.2008 au făcut obiectul controlului de legalitate  
al instanțelor de judecată, în prezent acestea fiind finalizate prin respingerea contestaților formulate de reclamanți; 

- potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, un emitent este definit 
ca fiind „entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare”; 

- actele individuale emise în cursul anului 2011 ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor instituite prin Ordonanța CNVM  
nr. 539/16.09.2008; 

- la data prezentei, cu excepția Ordonanțelor CNVM nr. 105/17.03.2011 și nr. 263.05.2011, care fac încă obiectul controlului 
judecătoresc, toate celelalte măsuri dispuse de autoritate au fost validate de instanțele de judecată; 

- cu toate acestea obligația instituită în mod succesiv în sarcina consiliului de administrație al societății prin actele individuale  
emise de CNVM nu a fost dusă la îndeplinire; 

- la data de 27.10.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 151/2014 care are ca obiect de reglementare clarificarea statutului  
pieței RASDAQ și a pieței acțiunilor necotate prin instituirea în sarcina consiliului de administrație/directoratului societăților 
tranzacționate pe aceste piețe a obligației de a convoca și asigura derularea unei AGEA în care acționarii să opteze pentru 
admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor emise de 
societate. Totodată, Legea nr. 151/2014 a recunoscut acționarilor societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate  



 

pe piața RASDAQ dreptul de a se retrage din societate în anumite condiții; 
- până în prezent nu au fost identificate documente din care să rezulte convocarea unei adunări generale a acționarilor  

S.C. MINERVA S.A. în temeiul Legii nr. 151/2014, 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2014, conduita membrilor consiliului de administrație, concretizată prin refuzul 

abuziv al acestora de-a lungul timpului de a da curs măsurilor întemeiate dispuse de ASF în vederea restabilirii situației anterioare 
retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, a avut ca efect lezarea drepturilor acționarilor din perspectiva 
drepturilor și obligațiilor pe care Legea nr. 151/2014 le naște atât în ceea ce privește administratorii societății cât și acționarii 
acesteia. Astfel, consiliul de administrație al societății nu a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile  
Legii nr. 151/2014, aceștia fiind lipsiți așadar de posibilitatea de a-și exprima voința în ceea ce privește modalitatea  
de tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MINERVA S.A.. 

Se constată că prin conduita membrilor CA al S.C. MINERVA S.A. au fost încălcate prevederilor art. 210 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004, potrivit cărora „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de 
administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea 
drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”, 
coroborat cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, întrucât, prin refuzul de a da curs măsurilor dispuse în sarcina sa  
de către ASF în vederea restabilirii situației anterioare retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, consiliul de 
administrație al S.C. MINERVA S.A. a generat o situație de natură a leza drepturile acționarilor care decurg din Legea 151/2014. 

Această faptă constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei, pentru persoanele fizice,  
în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ. 

Conform informațiilor obținute de la ORC prin adresa nr. RG/68358/30.07.2015, structura consiliului de administrație  
al societății în perioada 03.12.2014-prezent, intervalul de relevanță în raport cu Legea nr. 151/2014, a fost următoarea:  
Stroia Cristina Ioana - membru, Cipariu Sergiu-Iacob - membru, Ioan Besoiu - membru. 

În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna Stroia Cristina Ioana, în calitate de membru al consiliului 
de administrație al societății MINERVA S.A. București (CUI:361382) în intervalul de relevanță în raport cu Legea nr. 151/2014 
(03.12.2014-prezent). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile  
art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF 
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 Stroia Cristina Ioana prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
societății MINERVA S.A. București, cu sediul în București, sectorul 3, str. Băniei nr. 23. 
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. 2189 / 10.09.2015 
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: 
- Sentința Civilă nr. 1150/02.05.2007 pronunțată în dosarul nr. 350/2/2007 prin care Curtea de Apel București - Secția a VIII-a 

Contencios Administrativ a anulat Decizia CNVM nr. 2234/23.08.2006 (prin care a dispus retragerea de la tranzacționarea pe 
piața RASDAQ a acțiunilor emise de S.C. MINERVA S.A. București începând cu data de 28.08.2006), rămasă definitivă și 
irevocabilă prin Decizia nr. 489/08.02.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

- Atestatul CNVM nr. 295/16.09.2008, prin care se confirmă calitatea S.C. MINERVA S.A. de emitent de valori mobiliare,  
societatea intrând sub incidența prevederilor Legii nr. 297/2004 și a regulamentelor emise de CNVM în aplicarea acesteia; 

- Ordonanța nr. 539/16.09.2008, prin care consiliul de administrație al S.C. MINERVA S.A. a fost obligat să inițieze și să finalizeze, 
în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a actului individual, demersurile necesare privind încheierea unui contract de 
prestări servicii cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum și cele aferente reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor 
emise de S.C. MINERVA S.A. pe piața BVB -RASDAQ; 

- Atestatul CNVM nr. 295/16.09.2008 și Ordonanța CNVM nr. 539/16.09.2008 au făcut obiectul controlului de legalitate  
al instanțelor de judecată, în prezent acestea fiind finalizate prin respingerea contestaților formulate de reclamanți; 

- potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, un emitent este definit 
ca fiind „entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare”; 



 

- actele individuale emise în cursul anului 2011 ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor instituite prin Ordonanța CNVM  
nr. 539/16.09.2008; 

- la data prezentei, cu excepția Ordonanțelor CNVM nr. 105/17.03.2011 și nr. 263.05.2011, care fac încă obiectul controlului 
judecătoresc, toate celelalte măsuri dispuse de autoritate au fost validate de instanțele de judecată; 

- cu toate acestea obligația instituită în mod succesiv în sarcina consiliului de administrație al societății prin actele individuale  
emise de CNVM nu a fost dusă la îndeplinire; 

- la data de 27.10.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 151/2014 care are ca obiect de reglementare clarificarea statutului  
pieței RASDAQ și a pieței acțiunilor necotate prin instituirea în sarcina consiliului de administrație/directoratului societăților 
tranzacționate pe aceste piețe a obligației de a convoca și asigura derularea unei AGEA în care acționarii să opteze pentru 
admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor emise  
de societate. Totodată, Legea nr. 151/2014 a recunoscut acționarilor societăților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate  
pe piața RASDAQ dreptul de a se retrage din societate în anumite condiții; 

- până în prezent nu au fost identificate documente din care să rezulte convocarea unei adunări generale a acționarilor  
S.C. MINERVA S.A. în temeiul Legii nr. 151/2014, 

după intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2014, conduita membrilor consiliului de administrație, concretizată prin refuzul 
abuziv al acestora de-a lungul timpului de a da curs măsurilor întemeiate dispuse de ASF în vederea restabilirii situației anterioare 
retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, a avut ca efect lezarea drepturilor acționarilor din perspectiva 
drepturilor și obligațiilor pe care Legea nr. 151/2014 le naște atât în ceea ce privește administratorii societății cât și acționarii 
acesteia. Astfel, consiliul de administrație al societății nu a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile  
Legii nr. 151/2014, aceștia fiind lipsiți așadar de posibilitatea de a-și exprima voința în ceea ce privește modalitatea  
de tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MINERVA S.A. 

Se constată că prin conduita membrilor C.A. al MINERVA S.A. au fost încălcate prevederile art. 210 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004, potrivit cărora „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității  
de administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea 
drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”, 
coroborat cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, întrucât, prin refuzul de a da curs măsurilor dispuse în sarcina sa  
de către ASF în vederea restabilirii situației anterioare retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, consiliul de 
administrație al S.C. MINERVA S.A. a generat o situație de natură a leza drepturilor acționarilor care decurg din Legea 151/2014. 

Această faptă constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei, pentru persoanele fizice,  
în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din același act normativ. 

Conform informațiilor obținute de la ORC prin adresa nr. RG/68358/30.07.2015, structura consiliului de administrație  
al societății în perioada 03.12.2014-prezent, intervalul de relevanță în raport cu Legea nr. 151/2014, a fost următoarea:  
Stroia Cristina Ioana - membru, Cipariu Sergiu-Iacob - membru, Ioan Besoiu - membru. 

În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Cipariu Sergiu-Iacob în calitate de membru al consiliului 
de administrație al societății MINERVA S.A. București (CUI:361382) în intervalul de relevanță în raport cu Legea nr. 151/2014 
(03.12.2014-prezent). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile  
art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF 
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 Cipariu Sergiu-Iacob prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății MINERVA S.A. București, cu sediul în București, sectorul 3, str. Băniei nr. 23. 
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. 2190 / 10.09.2015 
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. 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 că: 
- acțiunile emise de societatea MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- prin Hotărârea AGEA S.C. MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc din data de 27.02.2015 s-a aprobat efectuarea  

„... demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare ... pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei 
de Valori București S.A. ...”; 



 

- în data de 12.03.2015 domnul Miheș Dumitru a informat ASF cu privire la exercitarea dreptului de retragere din acționariatul 
societății MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc în baza Legii nr. 151/2014; 

- prin adresa nr. SI/DETA 8734/23.03.2015, transmisă în atenția domnului TĂTAR GICĂ, ASF a atenționat S.C. MOBILEXTRA S.A. 
Câmpulung Moldovenesc cu privire la faptul că unul dintre acționarii societății și-a exercitat dreptul de retragere,  
solicitând totodată întocmirea și transmiterea către BVB și ASF a raportului curent aferent primei cereri de retragere prevăzut la 
art. 8 lit. a) din Regulamentul nr. 17/2014, 

se rețin următoarele: 
- AGEA S.C. MOBILEXTRA S.A. din data de 27.02.2015 s-a desfășurat în afara termenului dispus de Legea nr. 151/2014, 

devenind astfel incidente prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al 
acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, precum și ale art. 5 alin. (3)  
din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 

- societatea MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc nu a transmis și/sau publicat la ASF și BVB raportul curent aferent 
primei cereri de retragere și nici alt raport prevăzut de art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 ca efect al exercitării dreptului  
de retragere din societate de către un acționar al societății și al incidenței dispozițiilor art. 6 din Regulamentul nr. 17/2014; 

- potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 consiliul de administrație al societății are obligația să solicite oficiului 
registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent în vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de soc ietate 
pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere în baza Legii nr. 151/2014, în termen de cel mult  
5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere; 

- societatea nu a dat curs solicitărilor ASF privind întocmirea rapoartelor curente și informarea în mod corespunzător a ASF și BVB 
conform prevederilor art. 8 din Regulamentul nr. 17/2014, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, precum și cu prevederile  
art. 6 și art. 8 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 17/2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al societății MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc are obligația ca, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la comunicarea deciziei, să dispună cele necesare întocmirii și publicării raportului curent aferent primei cereri  
de retragere înregistrate, precum și să solicite oficiului registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent în vederea 
întocmirii unui raport de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 2. În cazul în care obligațiile menționate anterior nu vor fi îndeplinite, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung 
Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei nr. 180A, jud. Suceava, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 4. 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. 2191 / 10.09.2015 
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. 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 că: 
- acțiunile emise de societatea MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- prin Hotărârea AGEA S.C. MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc din data de 27.02.2015 s-a aprobat efectuarea  

„... demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al  
Bursei de Valori București S.A. ...”; 

- în data de 12.03.2015 domnul Miheș Dumitru a informat ASF cu privire la exercitarea dreptului de retragere din acționariatul 
societății MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc în baza Legii nr. 151/2014; 

- prin adresa nr. SI/DETA 8734/23.03.2015, transmisă în atenția domnului TĂTAR GICĂ, ASF a atenționat MOBILEXTRA S.A. 
Câmpulung Moldovenesc cu privire la faptul că unul dintre acționarii societății și-a exercitat dreptul de retragere,  
solicitând totodată întocmirea și transmiterea către BVB și ASF a raportului curent aferent primei cereri de retragere prevăzut la 
art. 8 lit. a) din Regulamentul nr. 17/2014, 

se rețin următoarele: 
- AGEA S.C. MOBILEXTRA S.A. din data de 27.02.2015 s-a desfășurat în afara termenului dispus de Legea nr. 151/2014, 

devenind astfel incidente prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, precum și ale art. 5 alin. (3)  
din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 



 

- societatea MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc nu a transmis și/sau publicat la ASF și BVB raportul curent aferent 
primei cereri de retragere și nici alt raport prevăzut de art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 ca efect al exercitării dreptului  
de retragere din societate de către un acționar al societății și al incidenței dispozițiilor art. 6 din Regulamentul nr. 17/2014; 

- societatea nu a dat curs solicitărilor ASF privind întocmirea rapoartelor curente și informarea în mod corespunzător a ASF și BVB 
conform prevederilor art. 8 din Regulamentul nr. 17/2014. 

Conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 05.08.2015, domnul TĂTAR GICĂ a fost președintele consiliului de 
administrație al societății MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc la data AGEA din 27.02.2015 și în perioada de la adoptarea 
hotărârilor aferente acestei AGEA până în data de 02.05.2015, perioadă în care ASF a comunicat emitentului că urmare a primirii 
primei cereri de retragere din societate are obligația respectării dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 17/2014. 

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

în baza prevederilor 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 09.09.2015,  
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 TĂTAR GICĂ, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al societății MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc (CUI:730145) la data AGEA din 27.02.2015 și în intervalul 
cuprins între data adoptării hotărârilor aferente acestei AGEA și data de 02.05.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului TĂTAR GICĂ prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MOBILEXTRA S.A. Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei nr. 180A, jud. Suceava. 
Art. 6. 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. 2193 / 10.09.2015 
privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de domnul Molnar Anton împotriva Deciziei ASF nr. 1406/24.06.2015 

 

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 Molnar Anton, în calitate de fost administrator unic al  
S.C. LEMN-MOL-FA S.A. Miercurea Ciuc, împotriva Deciziei ASF nr. 1406/24.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/65066/20.07.2015, completată prin adresa nr. 65790/22.07.2015,  

domnul Molnar Anton, în calitate de fost administrator unic al S.C. LEMN-MOL-FA S.A. Miercurea Ciuc, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1406/24.06.2015, solicitând anularea acesteia, respectiv reducerea amenzii aplicate. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1406/24.06.2015, s-a dispus sancționarea domnului Molnar Anton, în calitate de fost 
administrator unic al S.C. LEMN-MOL-FA S.A. Miercurea Ciuc, 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de domnul Molnar Anton, în calitate de fost administrator unic al  
S.C. LEMN-MOL-FA S.A. Miercurea Ciuc, împotriva Deciziei ASF nr. 1406/24.06.2015. 
Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 1406/24.06.2015 în sensul diminuării cuantumului amenzii contravenționale aplicate 
dlui Molnar Anton de la 15.000 de lei la 5.000 de lei. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
 

DECIZIA NR. 2197 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca împotriva Deciziei ASF nr. 1197/12.06.2015 

 

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 SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca, în calitate de acționar al societății  
PETAL S.A. Huși, împotriva Deciziei ASF nr. 1197/12.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/52594/05.06.2015, SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca, în calitate de acționar  

al societății PETAL S.A. Huși, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1197/12.06.2015, solicitând „admiterea 
plângerii, revocarea deciziei contestate ca prematură, fiind adoptată înainte de soluționarea definitivă a litigiului privind legalitatea 
Hotărârii AGEA care a decis transferul acțiunilor societății Petal Huși S.A. pe un sistem alternativ de tranzacționare, constituind 
obiectul dosarului nr. 756/89/2015 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui”. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1197/12.06.2015, s-a dispus admiterea la tranzacționare pe sistemul alternativ  
de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. a acțiunilor emise de societatea PETAL S.A. Huși. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca, în calitate de acționar al societății  
PETAL S.A. Huși, împotriva Deciziei ASF nr. 1197/12.06.2015. 
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. 2198 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna Tudor Oana împotriva Deciziei ASF nr. 1289/16.06.2015 

 

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 dna Tudor Oana împotriva Deciziei ASF nr. 1289/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63051/13.07.2015, Tudor Oana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 

control intern al SSIF BROKER S.A., reprezentată convențional de către SCA Duțescu și Asociații, prin avocat coordonator Cristian Duțescu, 
a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1289/16.06.2015 prin care a solicitat, în principal, revocarea actului 
administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii. 

Prin Decizia ASF nr. 1289/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dnei Oana Tudor în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern al SSIF Broker S.A. cu amendă în cuantum de 11.250 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Tudor Oana împotriva Deciziei ASF nr. 1289/16.06.2015. 
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. 2199 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna Zoicaș-Ienciu Florica împotriva Deciziei ASF nr. 1287/16.06.2015 

 



 

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 dna Zoicaș-Ienciu Florica împotriva Deciziei ASF nr. 1287/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63056/13.07.2015, dna Zoicaș-Enciu Florica, în calitate de Conducător - Director 

general adjunct al SSIF BROKER S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1287/16.06.2015 prin care  
a solicitat, în principal, revocarea actului administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului 
sau diminuarea cuantumului amenzii. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1287/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dnei Zoicaș-Enciu Florica, în calitate de 
Conducător - Director general adjunct al SSIF BROKER 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Zoicaș-Enciu Florica, împotriva Deciziei ASF nr. 1287/16.06.2015. 
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. 2200 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de SSIF BROKER S.A.  împotriva Deciziei ASF nr. 1288/16.06.2015 

 

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 SSIF BROKER S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1288/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63050/13.07.2015, SSIF BROKER S.A., reprezentată convențional de SCA Duțescu 

și Asociații, prin avocat coordonator Cristian Duțescu, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1288/16.06.2015 
prin care a solicitat, în principal, revocarea actului administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii  
cu cea a avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1288/16.06.2015, s-a dispus sancționarea SSIF BROKER S.A. cu amendă în cuantum de 
77.075,65 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014). Totodată, s-a instituit în sarcina 
societății obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus  
la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor 
financiare cu privire la măsurile astfel adoptate. 

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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SSIF BROKER S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1288/16.06.2015. 
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. 2201 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna Mirela Daniela Marga împotriva Deciziei ASF nr. 1286/16.06.2015 

 

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 dna Mirela Daniela Marga, împotriva Deciziei ASF nr. 1286/16.06.2015. 



 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63054/13.07.2015, dna Mirela Daniela Marga, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern din cadrul SSIF BROKER S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF  
nr. 1286/16.06.2015 prin care a solicitat, în principal, revocarea actului administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii 
amenzii cu cea a avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1286/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dnei Mirela Daniela Marga, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul SSIF BROKER S.A., cu amendă în cuantum de 2.000 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Mirela Daniela Marga împotriva Deciziei ASF nr. 1286/16.06.2015. 
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. 2202 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl Bodea Rareș Florian împotriva Deciziei ASF nr. 1291/16.06.2015 

 

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 dl Bodea Rareș Florian împotriva Deciziei ASF nr. 1291/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63056/13.07.2015, dl Bodea Rareș Florian, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern din cadrul SSIF BROKER S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF  
nr. 1291/16.06.2015 prin care a solicitat, în principal, revocarea actului administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii 
amenzii cu cea a avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1291/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dlui Bodea Rareș Florian, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul SSIF BROKER S.A., cu amendă în cuantum de 6.500 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Rareș Bodea Florian împotriva Deciziei ASF nr. 1291/16.06.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 2203 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl Cosmin Bogdan Ilieș împotriva Deciziei ASF nr. 1290/16.06.2015 

 

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 dl Cosmin Bogdan Ilieș împotriva Deciziei ASF nr. 1290/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63057/16.07.2015, dl Cosmin Bogdan Ilieș, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern din cadrul SSIF BROKER S.A., reprezentat convențional de către SCA Duțescu și Asociații,  
prin avocat coordonator Cristian Duțescu, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1290/16.06.2015 prin care  
a solicitat, în principal, revocarea actului administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului 
sau diminuarea cuantumului amenzii. 

Prin Decizia ASF nr. 1290/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dlui Cosmin Bogdan Ilieș, în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern al SSIF Broker S.A. cu amendă în cuantum de 10.125 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 09.09.2015, 



 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Cosmin Bogdan Ilieș împotriva Deciziei ASF nr. 1290/16.06.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 2204 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl Chiș Grigore, împotriva Deciziei ASF nr. 1292/16.06.2015 

 

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 dl Chiș Grigore împotriva Deciziei ASF nr. 1292/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63043/13.07.2015, Chiș Grigore, în calitate de director general al SSIF BROKER S.A., 

reprezentat convențional de către SCA Duțescu și Asociații, prin avocat coordonator Cristian Duțescu, a formulat plângere prealabilă 
împotriva Deciziei ASF nr. 1292/16.06.2015 prin care a solicitat, în principal, revocarea actului administrativ contestat și,  
în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1292/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dlui Chiș Grigore, în calitate de Director General - 
Conducător al SSIF BROKER S.A. cu amendă în cuantum de 22.500 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Chiș Grigore, împotriva Deciziei ASF nr. 1292/16.06.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 2205 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna Georgiana Sava împotriva Deciziei ASF nr. 1284/16.06.2015 

 

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 dna Georgiana Sava împotriva Deciziei ASF nr. 1284/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63059/13.07.2015, dna Georgiana Sava, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1284/16.06.2015 prin care a solicitat, 
în principal, revocarea actului administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului  
sau diminuarea cuantumului amenzii. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1284/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dnei Georgiana Sava, în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern, cu amendă în cuantum de 2.500 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Georgiana Sava, împotriva Deciziei ASF nr. 1284/16.06.2015. 
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. 2206 / 10.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna Mihaela Botez împotriva Deciziei ASF nr. 1285/16.06.2015 

 

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 dna Mihaela Botez împotriva Deciziei ASF nr. 1285/16.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63052/13.07.2015, Mihaela Botez, în calitate de ofițer de conformitate  

al SSIF BROKER S.A., reprezentată convențional de către SCA Duțescu și Asociații, prin avocat coordonator Cristian Duțescu,  
a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1285/16.06.2015 prin care a solicitat, în principal, revocarea actului 
administrativ contestat și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului sau diminuarea cuantumului amenzii. 

Prin Decizia ASF nr. 1285/16.06.2015, s-a dispus sancționarea dnei Mihaela Botez în calitate de ofițer de conformitate  
al SSIF Broker S.A., cu amendă în cuantum de 3.000 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 09.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Mihaela Botez împotriva Deciziei ASF nr. 1285/16.06.2015. 
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 

 
 


