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AUTORIZAȚIA NR. 183 / 14.09.2015 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile  

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

cu nr. RG/67014/27.07.2015, completată prin adresa nr. RG/74107/18.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., 
ca urmare a desființării următorului sediu secundar (sucursală): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. București, Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, cam. 803 și 804, sector 4 
 

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația să transmită la ASF  
copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 184 / 14.09.2015 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 

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

cu nr. RG/67013/27.07.2015, completată prin adresa nr. RG/74107/18.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. 
ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție): 

- București, Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, cam. 803 și 804, sector 4. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise  



 

de către ASF. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar  
pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 185 / 14.09.2015 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile  

de investiții financiare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 

înregistrată la ASF cu nr. RG/67377/28.07.2015, completată prin adresa nr. RG/78055/01.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE  
BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție): 
 

Nr. crt. Sediu secundar Autorizație 
1. Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 51B, jud. Harghita 201/03.12.2013 

 

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligația  
să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC  
a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise 
de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 186 / 14.09.2015 
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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții 
pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006  
privind serviciile de investiții financiare, 

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

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/67272/28.07.2015, completată prin adresa nr. RG/73543/17.08.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII 
FINANCIARE BROKER S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. ȘTEFAN ALEXANDRU 231/28.08.2015 

 

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



 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. ȘTEFAN ALEXANDRU PFR02ASIF/402778 

 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare  
de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 187 / 14.09.2015 
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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/70800/06.08.2015, completată prin adresa nr. RG/73545/17.08.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. MACARIE NICOLAE 230/28.08.2015 
 

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

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

1. MACARIE NICOLAE PFR02ADEL/221180 
 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 
încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 188 / 16.09.2015 
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 conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 
în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/67749/29.07.2015, completată prin adresa nr. RG/74916/20.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, ca urmare a reducerii capitalului social de la 84.670.466,75 lei 
la 54.039.987,04 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2015. 



 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare  
și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise 
de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII 
FINANCIARE BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 312 / 16.09.2015 
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. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

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

având în vedere solicitarea SIF BANAT-CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 65548/21.07.2015, 
completată prin adresa înregistrată cu nr. 76093/25.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele SIF BANAT-CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenței 
consiliului de administrație prin numirea dlui Ciucioi Ionel Marian în funcția de administrator provizoriu al societății, până la întrunirea 
adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu Hotărârea nr. 1/14.07.2015 a consiliului de administrație, respectiv cu 
actul adițional la statutul societății având atestare avocațială a datei, identității părților și conținutului nr. 458 din 14.07.2015. 
Art. 2. SIF BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a statutului actualizat 
conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2236 / 14.09.2015 
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 pr ivind 
agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

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

cu nr. RG/68823/31.07.2015, completată prin adresa nr. RG/73478/17.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. DĂNILĂ AUGUSTIN 749/27.03.2006 
 



 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. DĂNILĂ AUGUSTIN PFR02ASIF/120634 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2237 / 14.09.2015 
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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/77770/01.09.2015, 
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 STANCIU ALEXANDRA prin 
Decizia nr. 979/03.08.2010, în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae 
Titulescu nr. 29-30, etaj 4, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400476 reprezentând înregistrarea doamnei STANCIU ALEXANDRA  
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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2249 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

având în vedere următoarele: 
- solicitarea Casei de Insolvență GMC SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății Harinvest S.A., adresată  

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

în activitatea emitentului Banca Transilvania, care au dus la majorarea numărului de acțiuni de la 18.768 la 29.277; 
- analiza efectuată de Casa de Insolvență GMC SPRL din care a rezultat faptul că societatea Harinvest S.A. a efectuat eronat 

operațiunea de transfer din secțiunea 2 în secțiunea 1 de registru a 18.768 de acțiuni TLV; 
- adresa nr. 38651/07.08.2015, înregistrată la ASF cu nr. 71378/10.08.2015, prin care S.C. Depozitarul Central S.A.  

a transmis analiza efectuată în ceea ce privește situația celor 29.277 de acțiuni TLV, 
luând în considerare rezultatul analizei efectuate de către S.C. Depozitarul Central S.A., faptul că în prezent cadrul legal 

nu permite efectuarea operațiunilor de blocare/indisponibilizare de către S.C. Depozitarul Central S.A., precum și faptul că 
modificarea și completarea Codului Depozitarului Central și a Regulamentului ASF nr. 13/2005, în sensul soluționării acestor situații 
la nivelul S.C. Depozitarului Central S.A., se află în analiză la direcția de specialitate din cadrul ASF, 

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

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



 

în temeiul prevederilor art. 24 lit. b) din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.09.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 29.277 de acțiuni emise de Banca Transilvania, înregistrate în secțiunea 1 a registrului, în contul domnului 
Ionescu Daniel. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2250 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

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

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

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

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

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

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

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

în temeiul prevederilor art. 24 lit. b) din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 21.09.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în secțiunea 1 a registrului,  
după cum urmează: 

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

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2251 / 16.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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) și art. 139 alin. (4)-(6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) și (3) 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. 1729/14.12.2009 de autorizare a sistemului alternativ de tranzacționare administrat  
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/76100/25.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului nr. 7 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului 
alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a 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. 2251/16.09.2015 

 
Modificări la Regulamentul nr. 7 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare 

administrat de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. 
 

1. Alineatul (2) al articolului 62 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 62 (2) Emitentul ale cărui acțiuni vor fi admise la tranzacționare în sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX  
trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

a) să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercițiu financiar sau capitalizarea anticipată de cel puțin echivalentul în lei a 200.000de euro 
calculat la cursul de referință al BNR din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ  
de tranzacționare; 

b) abrogat; 
c) abrogat; 
d) abrogat; 
e) să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea privind piața de capital și în regulamentele emise de către CNVM/ASF ori condițiile prevăzute 

de legislația similară din țara de origine; 
f) abrogat; 
g) să plătească tarifele datorate SIBEX și să nu aibă alte datorii față de aceasta; 
h) să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX; 
i) să respecte condițiile și termenii Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a acțiunilor; 
j) să nu se fi dispus de către instanță deschiderea procedurii generale sau simplificate a insolvenței Emitentului, cu excepția societăților care intră 

sub incidența prevederilor Legii nr. 151/2014 și care sunt în procedură de insolvență fie în perioada de observație fie în reorganizare judiciară.” 
 

2. Alineatul (1) al articolului 10 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 10 (1) În cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, SIBEX poate decide suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare,  
în următoarele situații, prezentate enumerativ, nu și limitativ: 

a) în cazul operațiunilor de înregistrare a modificărilor asupra caracteristicilor sau a numărului instrumentelor financiare admise la tranzacționare; 
b) pentru a preveni folosirea unor informații, înainte ca acestea să devină publice conform prevederilor legale în vigoare, la solicitarea unui 

Emitent, în mod excepțional și exclusiv; 
c) în orice situație prevăzută de legislația în vigoare; 
d) dacă Emitentul nu întrunește condițiile de menținere la tranzacționare specificate de SIBEX în Cartea I a prezentului regulament, referitoare la 

plata tarifelor sau la furnizarea de informații; 
e) în vederea menținerii unei piețe ordonate și a asigurării protecției investitorilor, a garantării accesului egal la informația necesară deciziei de a 

investi, inclusiv ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de un Emitent, suspendarea fiind dispusă în acest caz de la data informării 
primite în acest sens din partea ASF sau a Emitentului respectiv și până la data confirmării planului de reorganizare și respectiv a primirii de 
către SIBEX a unei notificări în acest sens; 

f) în cazul unei emisiuni individuale de produse structurate sau unei emisiuni de ETF-uri, dacă suspendarea este determinată de factori 
independenți de voința Emitentului (stoparea calculării sau a tranzacționării activului suport), la solicitarea Emitentului; 

g) în cazul unei emisiuni individuale de produse structurate, atingerea unui nivel de preț sau a unui alt parametru specificat, în conformitate cu 
documentele de completare a prospectului de bază.” 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2252 / 16.09.2015 
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 conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) și ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 



 

în baza prevederilor art. 11 alin. (1) și ale art. 30 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/55497/17.06.2015, 

completată prin adresele nr. RG/62133/08.07.2015, nr. RG/65121/20.07.2015, nr. RG/70004/04.08.2015, nr. RG/72233/12.08.2015 
și nr. RG/77836/01.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PJR01INCR/400012 care atestă înscrierea CREDIT EUROPE BANK 
(ROMANIA) S.A. în Secțiunea „Intermediari” - Subsecțiunea „Instituții de credit din România”, prin Atestatul nr. 119/11.03.2008. 
Art. 2. Societatea are obligația de a păstra, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la 
serviciile și activitățile de investiții, precum și la serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei CREDIT 
EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. este doamna IVANCIU ADRIANA. 
Art. 3. Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei decizii, în format electronic, 
situația tranzacțiilor intermediate și realizate prin conturi grup/globale (dacă este cazul). 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2253 / 16.09.2015 
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), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/55497/17.06.2015, 

completată prin adresele nr. RG/62133/08.07.2015, nr. RG/65121/20.07.2015, nr. RG/70004/04.08.2015, nr. RG/72233/12.08.2015 
și nr. RG/77836/01.09.2015, 

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 IOANA ELENA GEORGIANA 
prin Decizia nr. 484/12.03.2008 poz. 2, în numele CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., cu sediul social situat în București, 
bd. Timișoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector 6. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/280331, reprezentând înregistrarea doamnei IOANA ELENA GEORGIANA  
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 ș i 
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 CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2254 / 16.09.2015 
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 societății VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești privind „... inițierea demersurilor de admitere/listare la tranzacționare, 
în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - în baza Legii nr. 297/2004/republicată, a acțiunilor S.C. VINALCOOL ARGEȘ 
S.A. prin listarea ATS - administrată de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  



 

nr. 1693/31.03.2015; 
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 

sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
- prevederile Deciziei nr. 534/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 

tranzacționarea acțiunilor emise de societatea VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești în cadrul sistemului alternativ administrat; 
- solicitarea formulată de societatea VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești, înregistrată la ASF cu nr. RG/76138/25.08.2015,  

privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de 
Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești (CUI:128620). 
Art. 2. Societățile VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești 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. 2255 / 16.09.2015 
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 societății CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. Neptun prin care se aprobă „efectuarea de către societate  
a demersurilor legale necesare pentru tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare (ATS) conform Legii 151/2014”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2653/02.06.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 568/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. Neptun în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, prin intermediul consultantului autorizat  
SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/50313/28.05.2015, completată prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/58886/29.06.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare 
administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14686562). 
Art. 2. Societățile CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. Neptun și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. Neptun și Bursa de Valori București S.A.  
și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2256 / 16.09.2015 
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 ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN 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. 1426/19.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN 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 16.09.2015,  

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 ARCELORMITTAL TUBULAR 
PRODUCTS ROMAN S.A. (CUI:2057240) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2257 / 16.09.2015 
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 ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN 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. 2256/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. 
(CUI:2057240) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2258 / 16.09.2015 
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 ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A. Iași 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. 1447/19.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A. Iași, 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 16.09.2015,  
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 ARCELORMITTAL TUBULAR 
PRODUCTS S.A. Iași (CUI:1973479) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2259 / 16.09.2015 
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 ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A. Iași, 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. 2258/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A. Iași, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A. Iași 
(CUI:1973479) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2260 / 16.09.2015 
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 FABRIS S.A. Sagna din data de 28.03.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2222/30.04.2015; 

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

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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 FABRIS S.A. Sagna (CUI:2008442) 
începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2261 / 16.09.2015 
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 FABRIS S.A. Sagna conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
având în vedere Decizia ASF nr. 2260/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

FABRIS S.A. Sagna, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea FABRIS S.A. Sagna (CUI:2008442) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2262 / 16.09.2015 
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 BAT BASCOV S.A. Argeș din data de 27.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 804/12.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BAT BASCOV S.A. Argeș 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 16.09.2015,  
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 BAT BASCOV S.A. Argeș (CUI:167662) 
începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2263 / 16.09.2015 
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 BAT BASCOV S.A. Argeș 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. 2262/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

BAT BASCOV S.A. Argeș, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BAT BASCOV S.A. Argeș (CUI:167662) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2264 / 16.09.2015 
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 POLSIB S.A. Sibiu din data de 18.11.2014, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7407/11.12.2014; 

- rapoartele curente transmise de societatea POLSIB 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 16.09.2015,  

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 POLSIB S.A. Sibiu (CUI:794270) 
începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2265 / 16.09.2015 
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 POLSIB 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. 2264/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
POLSIB S.A. Sibiu, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea POLSIB S.A. Sibiu (CUI:794270) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2266 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor 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, 

având în vedere: 
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Încheierea civilă nr. 1194/28.04.2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 547/1285/2015, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva societății AGROMEC MOCIU S.A. (CUI:7638252) și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea AGROMEC MOCIU S.A. (CUI:7638252) 
începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2267 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor 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, 

având în vedere: 
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Încheierea civilă nr. 1194/28.04.2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 547/1285/2015, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva societății AGROMEC MOCIU S.A. (CUI:7638252) și a fost numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale; 

- Decizia nr. 2266/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea AGROMEC MOCIU S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AGROMEC MOCIU S.A. (CUI:7638252) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2268 / 16.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- Decizia ASF nr. 671/09.04.2015 prin care s-a aprobat anunțul prin care SIF MOLDOVA și-a exprimat intenția privind inițierea 
procedurii retragerii acționarilor societății ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București, 

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



 

ca urmare a adreselor BT SECURITIES S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/74065/18.08.2015 și nr. RG/78136/02.09.2015, 
prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București  
în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. 
București (CUI:425818) începând cu data de 19.09.2015. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. 
București vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 42 de lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul 
colector deschis de SIF MOLDOVA în favoarea acestora la Banca Transilvania, Sucursala Bacău. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2269 / 16.09.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27  

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

în temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, 
ca urmare a adreselor BT SECURITIES S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/74065/18.08.2015 și nr. RG/78136/02.09.2015, 

prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București  
în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia ASF nr. 2268/16.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ȚESĂTORIILE REUNITE S.A. București (CUI:425818) începând cu 
data de 19.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2270 / 16.09.2015 
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 GATAIA S.A. (CUI:7323645) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC GATAIA 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 01.09.2015, doamna Radovan Margareta deține funcția de membru  
al consiliului de administrație al societății AGROMEC GATAIA S.A. în perioada 01.11.2012-01.11.2016, 

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. 

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care 
se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 Radovan Margareta, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății AGROMEC GATAIA S.A. (CUI:7323645). 
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 Radovan Margareta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC GATAIA S.A. cu sediul în, orașul Gătaia, str. Sumigului nr. 1, jud. Timiș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC GATAIA 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. 2271 / 16.09.2015 
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 GATAIA S.A. (CUI:7323645) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC GATAIA 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 01.09.2015, domnul Stanca Dianuț deține funcția de președinte  
al consiliului de administrație al societății AGROMEC GATAIA S.A. în perioada 01.11.2012-01.11.2016, 

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. 

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 Stanca Dianuț în calitate de președinte al consiliului  
de administrație al societății AGROMEC GATAIA S.A. (CUI:7323645). 
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 Stanca Dianuț prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC GATAIA S.A. cu sediul în orașul Gătaia, str. Sumigului nr. 1, jud. Timiș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC GATAIA 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. 2272 / 16.09.2015 
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 GATAIA S.A. (CUI:7323645) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC GATAIA 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 01.09.2015, doamna Stanca Andreea Maria deține funcția de membru 
al consiliului de administrație al societății AGROMEC GATAIA S.A. în perioada 01.11.2012-01.11.2016, 

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. 

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 Stanca Andreea Maria în calitate de membru al consiliului 
de administrație al societății AGROMEC GATAIA S.A. (CUI:7323645). 
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 Stanca Andreea Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC GATAIA S.A. cu sediul în orașul Gătaia, str. Sumigului nr. 1, jud. Timiș. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC GATAIA 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. 2273 / 16.09.2015 
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 LIVEZI S.A. (CUI:8171901) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC LIVEZI 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 01.09.2015, domnul Dobrică Petrișor deține funcția de administrator 
unic al societății AGROMEC LIVEZI S.A. în perioada 10.05.2014-10.05.2018, 

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 16.09.2015,  
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 Dobrică Petrișor în calitate de administrator unic al societății 
AGROMEC LIVEZI S.A. (CUI:8171901). 
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 Dobrică Petrișor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC LIVEZI S.A. cu sediul în sat Livezi, comuna Podari, jud. Dolj. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC LIVEZI 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. 2274 / 16.09.2015 
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 JIBOU S.A. jud. Sălaj (CUI:686759) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC JIBOU S.A. jud. Sălaj 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 28.08.2015, domnul CHERECHEȘ AUREL este administrator unic  
al societății AGROMEC JIBOU S.A. jud. Sălaj (CUI:686759), mandatul acestuia fiind valabil în perioada 20.11.2011-20.10.2015, 

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 16.09.2015,  
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 CHERECHEȘ AUREL, în calitate de administrator unic  
al AGROMEC JIBOU S.A. jud. Sălaj (CUI:686759) în perioada 20.10.2011-20.10.2015. 
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 CHERECHEȘ AUREL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC JIBOU S.A., cu sediul în Jibou, str. Odorheiului nr. 18, jud. Sălaj. 
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. 2275 / 16.09.2015 
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 OINACU S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC OINACU 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; 

 CII ENE MIOARA este administrator judiciar al societății AGROMEC OINACU S.A., conform sentinței Tribunalului Giurgiu  
din data de 25.06.2013; 

 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 16.09.2015,  

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 CII ENE MIOARA, CIF: 21135400, cu sediul în Giurgiu, str. Cerbului 
nr. 15, județul Giurgiu, în calitate de administrator judiciar al societății AGROMEC OINACU S.A. (CUI:8174622). 



 

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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 CII ENE MIOARA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC OINACU S.A., cu sediul în comuna Oinacu, județul Giurgiu. 
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. 2276 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) ș i art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
 acțiunile emise de societatea INDAGRO HOLDING S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății INDAGRO HOLDING 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, domnul Lozneanu Călin Nicolae este administrator unic al societății  
INDAGRO HOLDING S.A., începând cu data de 16.05.2013 până la data de 16.05.2017, 

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. 

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  
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 Lozneanu Călin-Nicolae, în calitate de administrator unic al 
societății INDAGRO HOLDING S.A. (CUI:2671550). 
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 Lozneanu Călin-Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății INDAGRO HOLDING S.A., cu sediul în Orăștie, str. Luncii nr. 6, județul Hunedoara. 
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. 2277 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
 acțiunile emise de societatea FLACĂRA S.A. Cluj-Napoca sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 Hotărârea AGEA societății FLACĂRA S.A. din data de 15.01.2015 care a aprobat „... ca societatea să nu facă demersurile 

necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării 
acestora în cadrul unui sistem de tranzacționare”; 

 prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 



 

 potrivit raportului curent al societății FLACĂRA S.A. publicat pe site-ul BVB în data de 25.02.2015, ORC a numit expert autorizat 
independent pe DARIAN DRS S.A.; 

 potrivit art. 6 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 „Expertul autorizat independent desemnat conform alin. (1) efectuează 
demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare”; 

 rapoartele publicate de societatea FLACĂRA S.A. în perioada 22.04-21.07.2015, prin care a informat că procedura de evaluare 
este în curs de desfășurare/finalizare; 

 adresa înregistrată cu nr. RG/66123/23.07.2015, prin care DARIAN DRS ne comunică următoarele: 
- „... în data de 21.05.2015 s-a transmis o adresă către S.C. Flacăra S.A. Cluj-Napoca de înștiințare privind disponibilitatea 

raportului de evaluare sub condiția plății ultimei facturi emise conform contractului de prestări de servicii încheiat cu dânșii,  
în care s-a anexat și sinteza raportului de evaluare [...] De atunci, au mai existat unele solicitări de revizuire a valorii estimate, 
datorate unor evenimente ulterioare care au avut loc și ar fi putut impacta valoarea estimată, însă din punctul nostru de 
vedere, pentru a le putea lua în calcul, ar trebuire evaluate acțiunile la data de 30.06.2015. Până la data prezentei,  
nu s-a semnat încă un act adițional la contractul inițial în vederea reevaluării acțiunilor S.C. Flacăra S.A. la 30.06.2015”  
și că la data de 07.08.2015 a predat emitentului raportul de evaluare cu nr. 2605/26.05.2015; 

- adresa prin care S.C. FLACĂRA S.A. informează ASF că au fost formulate obiecțiuni la raportul de evaluare întocmit  
de DARIAN DRS la data de 26.05.2015 și înaintat emitentului la 07.08.2015; 

- solicitările ASF transmise societății FLACĂRA S.A. de a întocmi raportul curent în conformitate cu prevederile art. 8 lit. d)  
din Regulamentul nr. 17/2014, formulate prin adresele DETA nr. 11808/21.04.2015, 18731/22.06.2015, 21267/15.07.2015, 
22213/28.07.2015, 23052/10.08.2015 și 23511/17.08.2015; 

- doamna STANCIU Ana Olguța Lucia este președintele consiliului de administrație al societății FLACĂRA S.A. conform  
hotărârii AGA din data de 19.05.2015 și a informațiilor furnizate de ONRC la data de 27.07.2015, 
Din corespondența purtată cu expertul și societatea emitentă, rezultă că deși raportul de evaluare a fost finalizat de expert, 
societatea nu a publicat raportul curent cu prețul pe acțiune determinat de expert, încălcând astfel prevederile art. 8 lit. d) din 
Regulamentul ASF nr. 17/2014. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 271, 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 16.05.2015,  
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 doamna Stanciu Ana Olguța Lucia, în calitate de președinte  
al consiliului de administrație al societății FLACĂRA S.A. Cluj-Napoca (CUI:201659). 
Art. 2. Consiliului de administrație al societății FLACĂRA S.A. Cluj-Napoca are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare  
de la emiterea deciziei, să dispună cele necesare publicării raportului curent aferent prețului acțiunilor ce urmează a fi plătit 
acționarilor care solicită retragerea din societate. Raportul va cuprinde și modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul 
întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune. 
Art. 3. În cazul în care obligația menționată anterior nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Stanciu Ana Olguța Lucia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății FLACĂRA S.A. Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20/A, jud. Cluj. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Sancțiuni și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2278 / 16.09.2015 
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: 
I. Prin Decizia ASF nr. A/434/27.05.2014 s-au stabilit în sarcina reprezentantului legal al societății obligațiile de a încheia contract 

de prestări servicii cu S.C. Depozitarul Central S.A., de a achita și a ridica CIVM nr. 1847/16.03.2005 în vederea operării 
majorării capitalului social la instituțiile pieței de capital, precum și de a transmite la ASF documentația aferentă operațiunii  
de majorare a capitalului social până la valoarea de 93.094,1 lei, hotărâtă în AGEA din data de 12.09.2006. 

Domnul SIMA NICOLAE, în calitate de administrator unic al societății SEMAGRO S.A. Seini, nu a dus la îndeplinire obligațiile 
impuse prin Decizia ASF nr. A/434/27.05.2014. 

Potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, constituie contravenție nerespectarea măsurilor 
emise de ASF cu privire la emitenți și operațiuni de piață, fapta săvârșită de persoanele fizice sancționându-se cu avertisment 



 

sau amendă de la 1.000 de lei la 50.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din același act 
normativ. 

Pentru neducerea la îndeplinire de către administratorul unic al societății SEMAGRO S.A. Seini a obligațiilor instituite  
prin Decizia ASF nr. A/434/27.05.2014 se stabilește o amendă în valoare de 1.000 de lei; 

 

II. Acțiunile emise de societatea SEMAGRO S.A. Seini sunt tranzacționate la BVB - piața RASDAQ. 
În cazul societății SEMAGRO S.A. Seini 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 admiter ii  
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. 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), nerespectarea „... termenului stabilit la art. 2 alin. (1) de către consiliul de 
administrație/directoratul societății” constituie contravenție și este sancționată cu amendă de la 5.000 de lei la 100.000 de lei. 

Administratorul unic al SEMAGRO S.A. Seini nu a întreprins niciun demers în vederea respectării obligației instituite  
prin Legea nr. 151/2014. 

Pentru neducerea la îndeplinire de către administratorul unic al societății SEMAGRO S.A. Seini a obligațiilor prevăzute  
de art. 2 din Legea nr. 151/2014 se stabilește o amendă în valoare de 5.000 de lei. 

Potrivit informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 21.08.2015, domnul SIMA NICOLAE este administratorul unic  
al societății SEMAGRO S.A. Seini, numit în funcție la data de 20.11.2000, durata mandatului fiind neprecizată. 

 

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, 
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 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 conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, „În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe 

contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz”, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.09.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează domnul Sima Nicolae, în calitate de administrator unic al societății SEMAGRO S.A. Seini (CUI:2219326),  
cu amendă în valoare de 6.000 de lei. 
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 Sima Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
SEMAGRO S.A. Seini, cu sediul în orașul Seini, str. Eroilor nr. 2, județul Maramureș. 
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. 2279 / 16.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), și art. 14  

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

având în vedere următoarele: 
- acțiunile emise de societatea ASTRAL S.A. București sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- Hotărârea AGEA a societății ASTRAL S.A. București din data de 27.01.2015 în cadrul căreia s-a hotărât ca societatea să nu facă 

demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare; 
- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 20.02.2015 cu privire la înregistrarea primei cereri de retragere din societate, 

declanșându-se astfel procedura de retragere în conformitate cu Legea nr. 151/2014; 
- raportul curent al societății ASTRAL S.A. București publicat în data de 03.06.2015, prin care emitentul comunică faptul că,  

prin Rezoluția de rectificare nr. 77931/25.05.2015, la cererea societății de numire a unui alt expert autorizat independent,  
ORC a înregistrat numele expertului desemnat ca fiind SOCIETATEA EXPERT VALUATION S.R.L. București; 

- societatea emitentă avea obligația să dispună măsurile necesare respectării termenelor prevăzute de Regulamentul nr. 17/2014; 
- adresele nr. SI/DETA/20673/09.07.2015 și nr. SI/DETA 22610/03.08.2015, prin care emitentul și expertul autorizat independent 

au fost atenționați cu privire la termenul prevăzut de Regulamentul nr. 17/2014 pentru întocmirea raportului de evaluare; 



 

- societatea nu a dat curs solicitărilor ASF de a transmite/publica raportul curent privind prețul stabilit de expertul autorizat 
desemnat de ORC, până în prezent nefiind transmis/publicat respectivul raport, pentru acest fapt fiind depuse sesizări la ASF; 

- din informațiile furnizate de ONRC la data de 09.07.2015, doamna Stroia Cristina Ioana este înregistrată în calitate de 
administrator având funcția de președinte; 

- potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată „nerespectarea 
reglementărilor și măsurilor emise de ASF cu privire la emitenți și operațiuni de piață” constituie contravenție și, 
potrivit art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), se sancționează „cu avertisment sau amendă de la 1.000 de lei la 50.000 de lei, 
pentru persoanele fizice”, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 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 16.09.2015,  

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 Stroia Cristina Ioana, în calitate de Președinte al CA  
al societății ASTRAL S.A. București (CUI:355011). 
Art. 2. Societatea ASTRAL S.A. București are obligația, ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii,  
să dispună măsurile care se impun în vederea publicării raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d) din Regulamentul nr. 17/2014 
privind prețul pe acțiune care urmează să fie achitat acționarilor care au solicitat retragerea din societate în temeiul Legii nr. 151/2014. 
Art. 3. În cazul în care obligația de la art. 2 nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Stroia Cristina Ioana prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății ASTRAL S.A. București, cu sediul în București, str. Băniei nr. 23, sector 3, prin scrisoare recomandată cu confirmare  
de primire și fax. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Sancțiuni și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2280 / 16.09.2015 
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 SPECIAL S.A. CUI:788511 (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006) sunt tranzacționate  

pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății SPECIAL 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 deținute (Sentința comerciala nr. 827/C/22.04.2010 a Tribunalului Sibiu și site-ul ONRC)  
C.I.I. BODEA GHEORGHE este administrator judiciar al societății SPECIAL S.A., calitate deținută în perioada 22.04.2010-prezent; 

 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 16.09.2015,  

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 CII Bodea Gheorghe, în calitate de administrator judiciar al societății 
SPECIAL S.A. (CUI:788511), calitate deținută în perioada 22.04.2010-prezent. 
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 a lin. (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 CII BODEA GHEORGHE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
SPECIAL S.A. cu sediul în municipiul Sibiu, str. Nicovalei nr. 4-6, jud. Sibiu. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Decizii și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2304 / 18.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- adresa S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A., înregistrată la ASF cu nr. 81946/17/09/2015, prin care emitentul a informat 

ASF cu privire la existenta litigiului ce face obiectul dosarului nr. 8424/30/2013 și a soluției pronunțata de Tribunalul Timiș  
prin sentința civila nr. 131/17.02.2015 privind anularea Rezoluției nr. 18209/25.07.2013 a ORC de pe lângă Tribunalul Timiș  
și radierea înregistrării mențiunilor efectuate în temeiul acestei rezoluții, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.09.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 18.09.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.050.164 de acțiuni, 
deținut de AAAS la S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare 
operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., AAAS și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


