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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 189 / 22.09.2015 
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 Regulamentului nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere 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 GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/77114/28.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul GOLEA COSMIN-TOMA, având Atestatul profesional nr. 2125/22.12.2005, în calitate de agent 
delegat în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului GOLEA COSMIN-TOMA în Registrul ASF, în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/321131. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea din Registrul ASF în maximum două zile lucrătoare de la data încetării relațiilor 
contractuale dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 190 / 23.09.2015 
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, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/60486/02.07.2015, completată prin adresele nr. RG/67829/29.07.2015 și nr. RG/77112/28.08.2015, 
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 BT SECURITIES S.A.  
ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție): 

- Pitești, str. Griviței, bl. B16, parter, jud. Argeș. 
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 BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 191 / 23.09.2015 
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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/69765/03.08.2015, 
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 BT SECURITIES S.A.,  
ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. Aiud, str. Cuza Vodă nr. 7, ap. 3, jud. Alba 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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 BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 192 / 23.09.2015 
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 temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/75559/21.08.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează domna BIȚĂ GEORGIANA SIMONA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii 
nr. 4, bl. B3, sector 4. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BIȚĂ GEORGIANA SIMONA în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400603, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raportur ilor  
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT 
TRUST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 193 / 23.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare  
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

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

având în vedere solicitarea SAI Swiss Capital Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 65981/02.07.2014, 
completată prin adresele nr. 86899/03.09.2014, nr. 101412/21.10.2014, nr. 122290/12.12.2014, nr. 122756/15.12.2014,  
nr. 46916/18.05.2015, nr. 67551/28.07.2015, nr. 67708/29.07.2015 și nr. 77984/01.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Active Dinamic, administrat de SAI Swiss 
Capital Asset Management S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Contractul de 
Custodie și Depozitare nr. 662960/27.07.2015, încheiat între SAI Swiss Capital Asset Management S.A. și UniCredit Bank S.A., 
modificat prin actul adițional nr. 1/31.08.2015, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Swiss Capital Asset Management S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-swisscapital.ro, în termen de 
două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile  
după publicarea acesteia. SAI Swiss Capital Asset Management S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei  
de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI Swiss Capital Asset Management S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția Contractului de Custodie și Depozitare nr. 662960/27.07.2015, modificat prin actul 
adițional nr. 1/31.08.2015. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 194 / 24.09.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrate la ASF cu nr. RG 78489/03.09.2015 
și nr. RG 78857/04.09.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a două programe de formare profesională continuă,  
sub forma unor acțiuni cu caracter științific și profesional, după cum urmează: 
 „Noutăți legislative pe piața internă și europeană” (cod curs FPC9-10.2015), care se va susține la București după cum 

urmează: 
- 02-03 octombrie 2015 - FPCBIII 7.2015; 
- 06-07 noiembrie 2015 - FPCBIII 8.2015; 

 „Adecvarea capitalului SSIF/SAI/Instituții de credit conform prevederilor acordului BASEL III-CRDIV/CRR”  
(FPCBIII 7.2015, FPCBIII 8.2015), care va avea loc la București în următoarele perioade: 
- 02-03 octombrie 2015 - FPCBIII 7.2015; 
- 06-07 noiembrie 2015 - FPCBIII 8.2015. 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU193-SwissActiveDinamic.pdf


 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 319 / 23.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

ținând cont de prevederile art. 237 alin. (4) din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților  
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa  
cu nr. 123066/15.12.2014, completată prin adresele nr. 125699/22.12.2014, nr. 32099/07.04.2015, nr. 56011/18.06.2015,  
nr. 75344/21.08.2015 și nr. 82019/18.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului închis de investiții  
OTP Premium Return, în conformitate cu prospectul de emisiune și contractul de societate, în forma prevăzută în anexă,  
parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la 
modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune,  
în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz. 
Art. 3. Investitorii fondului închis de investiții OTP Premium Return care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai 
integral unitățile de fond deținute. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2322 / 22.09.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din 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 prevederile art. 6 alin. (4) și art. 33 alin. (1) și alin. (2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu art. 5 alin. (4) și (5) și art. 34 alin. (1) din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții 
alternative și cu Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 7¹ secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state 
membre - Subsecțiunea 1 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea  
în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificările transmise ASF din partea autorităților competente din statele membre, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre - 
Subsecțiunea 1 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România  
în mod direct (AFIASMD), următoarele societăți de administrare de fonduri de investiții alternative: 
 

Autoritatea competenta din 
statul membru de origine 

Denumire societate de administrare 
Nr. de înscriere  
în Registrul ASF 

Servicii și activități notificate  
în conformitate cu art. 5 alin. (5)  

din Legea nr. 74/2015 

Financial Conduct Autority (FCA) Hastings Funds Management (UK) Limited PJM07¹AFIASMDGBR0001 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Grosvenor Investment Management LTD PJM07¹AFIASMDGBR0002 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) RiverRock European Capital Partners LLP PJM07¹AFIASMDGBR0003 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i), (ii) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Marshall Wace LLP PJM07¹AFIASMDGBR0004 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) CBRE Global Investment Parteners Limited PJM07¹AFIASMDGBR0005 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Partners Group (UK) LTD PJM07¹AFIASMDGBR0006 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Silchester International Investors LLP PJM07¹AFIASMDGBR0007 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i), (ii) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) BlueBay Asset Management LLP PJM07¹AFIASMDGBR0008 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Quadrature Capital LLP PJM07¹AFIASMDGBR0009 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AV319-OtpPremiumReturn.pdf


 

Autoritatea competenta din 
statul membru de origine 

Denumire societate de administrare 
Nr. de înscriere  
în Registrul ASF 

Servicii și activități notificate  
în conformitate cu art. 5 alin. (5)  

din Legea nr. 74/2015 

Financial Conduct Autority (FCA) Montanaro Asset Management Limited PJM07¹AFIASMDGBR0010 art. 5 alin. (5) lit. a) 

Financial Conduct Autority (FCA) Arcus Investment Limited PJM07¹AFIASMDGBR0011 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Insparo Asset Management LTD PJM07¹AFIASMDGBR0012 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Robus Capital Management Limited PJM07¹AFIASMDGBR0013 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) CBRE Global Investors (UK Funds) Limited PJM07¹AFIASMDGBR0014 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Odey Asset Management LLP PJM07¹AFIASMDGBR0015 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) EFG Asset Management (UK) Limited PJM07¹AFIASMDGBR0016 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Decura IM LLP PJM07¹AFIASMDGBR0017 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Generation Investment Management LLP PJM07¹AFIASMDGBR0018 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Malta Financial Services 
Authority (MFSA) 

Timberland Fund Management LTD PJM07¹AFIASMDMLT0019 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Eurofin Capital Limited PJM07¹AFIASMDGBR0020 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) GML Capital LLP PJM07¹AFIASMDGBR0021 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Autorite des Marches 
Financiers (AMF) 

AXA Investment Managers Paris PJM07¹AFIASMDFRA0022 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) 

Financial Conduct Autority (FCA) Tages Capital LLP PJM07¹AFIASMDGBR0023 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Delcap Asset Mangement Limited PJM07¹AFIASMDGBR0024 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i), (ii) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Wyetree Asset Manangement Ltd PJM07¹AFIASMDGBR0025 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) FF&P Asset Management Limited PJM07¹AFIASMDGBR0026 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) SICP LLP PJM07¹AFIASMDGBR0027 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) 
Macquarie Infrastructure and Real Assets 
(Europe) Limited 

PJM07¹AFIASMDGBR0028 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Fulcrum Asset Management LLP PJM07¹AFIASMDGBR0029 art. 5 alin. (5) lit. b) pct. (i) și (iii) 

Netherlands Authority for the 
Financial Markets (AFM) 

NN Investment Parteners B.V. PJM07¹AFIASMDNLD0030 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) 

Financial Conduct Autority (FCA) Advicorp Public Limited Company PJM07¹AFIASMDGBR0031 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (ii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Long Harbour LTD PJM07¹AFIASMDGBR0032 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Financial Conduct Autority (FCA) Shard Capital Aifm LLP PJM07¹AFIASMDGBR0033 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i), (ii) și (iii) 

Netherlands Authority for the 
Financial Markets (AFM) 

Robeco Institutional Asset Management B.V. PJM07¹AFIASMDNLD0034 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) și (iii) 

Autorite des Marches 
Financiers (AMF) 

BNP Paribas Asset Management PJM07¹AFIASMDFRA0035 art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. (i) 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2324 / 22.09.2015 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de domnul NENIU CONSTANTIN împotriva Deciziei ASF nr. 1327/18.06.2015 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl NENIU CONSTANTIN împotriva Deciziei ASF nr. 1327/18.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 64826/17.07.2015, dl NENIU CONSTANTIN, a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 1327/18.06.2015, solicitând revocarea acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 1327/18.06.2015, dl Neniu Constantin a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 de lei  

în calitate de administrator unic al societății AGROMEC GHIORAC S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  

din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.09.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de dl NENIU CONSTANTIN, în calitate de administrator unic al societății 
AGROMEC GHIORAC S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1327/18.06.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 1327/18.06.2015. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art.4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2325 / 22.09.2015 
privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de doamna Lăzureanu Liliana Carmen  

împotriva Deciziei ASF nr. 1330/18.06.2015 
 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Lăzureanu Liliana Carmen, în calitate de președinte al consiliului  
de administrație al societății ICOS S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1330/18.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/65248/20.07.2015, doamna Lăzureanu Liliana Carmen, președinte al consiliului 

de administrație al societății ICOS S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1330/18.06.2015, solicitând 
revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1330/18.06.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Lăzureanu Liliana Carmen, în calitate de 
președinte al consiliului de administrație al societății ICOS S.A., cu amendă în cuantum de 15.000 de lei. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie, și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.09.2015, 

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

Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de doamna Lăzureanu Liliana Carmen, în calitate de președinte  
al consiliului de administrație al societății ICOS S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1330/18.06.2015. 
Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 1330/18.06.2015 în sensul diminuării cuantumului amenzii contravenționale aplicate 
doamnei Lăzureanu Liliana Carmen, de la 15.000 de lei la 10.000 de lei. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2326 / 22.09.2015 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de domnul Negru Viorel împotriva Deciziei ASF nr. 1400/24.06.2015 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Negru Viorel împotriva Deciziei ASF nr. 1400/24.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG 67395/28.07.2015, domnul Negru Viorel a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 1400/24.06.2015, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1400/24.06.2015, s-a dispus sancționarea domnului Negru Viorel, în calitate de administrator 

unic al societății COMUNAL S.A. Gura Humorului, cu amendă în cuantum de 15.000 de lei. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  

din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.09.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de domnul Negru Viorel împotriva Deciziei ASF nr. 1400/24.06.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 1400/24.06.2015. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 



 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2327 / 22.09.2015 
În temeiul: 

- prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27  
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederilor art. 173 alin. (1) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF ESTINVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG 54184/11.06.2015, nr. RG/77067/28.08.2015 

și nr. RG/80278/10.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CERSANIT ROMÂNIA S.A. Roman 
inițiată de societatea ROVESE S.A. Polonia, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 31.659 de acțiuni, reprezentând 0,2380% din capitalul social; 
 valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de: 2,5 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 29.09.2015-19.10.2015; 
 intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile 
societății CERSANIT ROMÂNIA S.A. Roman permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători 
(persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul ASF nr. 16/2014. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului  
de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2328 / 22.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl MIHAI RADU împotriva Deciziei ASF nr. 1574/09.07.2015 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl MIHAI RADU împotriva Deciziei ASF nr. 1574/09.07.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/66903/27.07.2015, dl MIHAI RADU (denumit în continuare petentul) a formulat 

plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1574/09.07.2015 privind sancționarea sa cu amendă contravențională în cuantum de 
1000 de lei, considerând că a fost sancționat în mod neîntemeiat, având în vedere că și-a îndeplinit în mod corect atribuțiile  
și obligațiile aferente funcției deținute. 

În fapt, măsura dispusă prin Deciziei ASF nr. 1574/09.07.2015 a fost adoptată: 
- având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății  

și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, în urma cărora s-a constatat faptul că formularele de ordin care au stat  
la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinului agregat, din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite 
corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat 
ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor trei clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g)  
a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, articol ce face parte din titlul III - 
Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- ținând cont de calitatea dlui Mihai Radu de agent delegat al SSIF Rombell Securities S.A. autorizat prin Decizia CNVM  
nr. 858/04.06.2007, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute; 

- în baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271,  



 

art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl MIHAI RADU împotriva Deciziei ASF nr. 1574/09.07.2015. 
Art. 2. Se corectează eroarea materială constatată în textul care descrie fapta prezentată în preambulul Deciziei ASF nr. 1574/09.07.2015, 
acesta urmând să aibă următorul conținut: „formularele de ordin care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinului agregat, 
din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul 
exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor doi clienți”. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2329 / 22.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl MATEI GEORGE MIRCEA împotriva Deciziei ASF nr. 573/09.07.2015 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl MATEI GEORGE MIRCEA împotriva Deciziei ASF nr. 1573/09.07.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/71791//11.08.2015, dl MATEI GEORGE MIRCEA (denumit în continuare 

petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1573/09.07.2015 privind sancționarea sa cu amendă 
contravențională, solicitând admiterea în totalitate a contestației astfel formulate și anularea prevederilor art. 1 din Decizia ASF  
nr. 1573/09.07.2015, considerând că aplicarea sancțiunii nu are temei legal. 

În fapt, măsura dispusă prin Deciziei ASF nr. 1573/09.07.2015 a fost adoptată: 
- având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății  

și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, în urma cărora s-au constatat următoarele: 
1. SSIF Rombell Securities S.A. nu a transmis la ASF raportarea privind reclamațiile clienților aferentă semestrului I 2013, 

încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucțiunea CNVM nr. 7/2012; 
2. formularele de ordin care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinelor agregate, din data de 13.12.2013 pe simbol 

TGN și din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la 
momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor cinci 
clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g) a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 
articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și 
nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

3. SSIF Rombell Securities S.A. nu a raportat către ASF operațiunea din data de 29.01.2014 (depunere numerar echivalent în lei 
a 32.023 de euro), încălcându-se prevederile art. 20 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008; 

- ținând cont că pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl MATEI GEORGE MIRCEA, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al SSIF Rombell Securities S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 1915/01.10.2008  
și în calitate de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute; 

- în baza prevederilor art. 4 din Instrucțiunea CNVM nr. 7/2012, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 227 și art. 228 alin. (1) 
lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 6 și alin. (2) lit. h), 
art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl MATEI GEORGE MIRCEA împotriva Deciziei ASF nr. 1573/09.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2330 / 22.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de dna VÂNĂTORU ROXANA FILOFTEA  

împotriva Deciziei ASF nr. 1571/09.07.2015 
 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dna VÂNĂTORU ROXANA FILOFTEA împotriva Deciziei ASF  
nr. 1571/09.07.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/71792//11.08.2015, dna VÂNĂTORU ROXANA FILOFTEA (denumită în 

continuare petenta) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1571/09.07.2015 privind sancționarea sa cu amendă 
contravențională, solicitând admiterea în totalitate a plângerii prealabile astfel formulate și anularea prevederilor art. 1  
din Decizia ASF nr. 1571/09.07.2015, considerând că aplicarea sancțiunii nu are temei legal. 

În fapt, măsura dispusă prin Deciziei ASF nr. 1571/09.07.2015 a fost adoptată: 
- având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății  

și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, în urma cărora s-a constatat faptul că formularele de ordin care au stat  
la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinului agregat, din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite 
corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat 
ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor doi clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g)  
a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, articol ce face parte din titlul III - 
Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- ținând cont că pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna VÂNĂTORU ROXANA FILOFTEA, în calitate de agent 
delegat al SSIF Rombell Securities S.A. autorizată prin Decizia CNVM nr. 1100/01.11.2011, care nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute; 

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

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 22.09.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna VÂNĂTORU ROXANA FILOFTEA împotriva Deciziei ASF nr. 1571/09.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2333 / 23.09.2015 
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, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentulu i 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 DORINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/76036/25.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.,  
cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr. 16, cam. 7, 8, 9 și 11, sector 1, următoarelor persoane: 
 



 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 
1 BOTNARENCO MIHAI 22/27.02.2015 

2 GEORGESCU ADRIAN MIHAIL 273/27.11.2014 
 

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

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

1 BOTNARENCO MIHAI PFR02ADEL/291087 
2 GEORGESCU ADRIAN MIHAIL PFR02ADEL/291080 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2334 / 23.09.2015 
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 DORINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/76039/25.08.2015, 
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 DORINVEST S.A., cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr. 16, cam. 7, 8, 9 și 11, sector 1, următoarei 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 
1 CÎRSTIAN MARIAN-EMIL 200/28.11.2013 

 

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 CÎRSTIAN MARIAN-EMIL PFR02ASIF/232622 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2335 / 23.09.2015 
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 VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/75556/21.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, sector 4, următoarei 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1 BITA GEORGIANA SIMONA 212/26.08.2014 
 

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 BITA GEORGIANA SIMONA PFR02ASIF/402704 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2339 / 24.09.2015 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății PREBET S.A. Aiud din data de 16.02.2015 privind „admiterea 
la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.”, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 1250/10.03.2015; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate coroborate cu prevederile art. 3 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 
privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- acordul de principiu privind admiterea la tranzacționarea pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori 
București S.A. a acțiunilor emise de societatea PREBET Aiud S.A., 

în temeiul prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adresei societății PREBET S.A. Aiud înregistrate la ASF cu nr. RG/46646/15.05.2015, 
ca urmare a adresei SSIF GOLDRING S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/79505/08.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de societatea Bursa 
de Valori București S.A. a acțiunilor emise de societatea PREBET S.A. Aiud. 
Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2340 / 24.09.2015 
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 ALBAPAM S.A. Alba Iulia privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat 
de SIBEX Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1338/13.03.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 205/31.07.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ALBAPAM S.A. Alba Iulia în cadrul sistemului alternativ administrat; 



 

- solicitarea formulată de societatea ALBAPAM S.A. Alba Iulia, înregistrată la ASF cu nr. RG/79050/04.09.2015, de emitere  
a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  
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. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
acțiunile emise de societatea ALBAPAM S.A. Alba Iulia (CUI:1761654). 
Art. 2. Societățile ALBAPAM S.A. Alba Iulia, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
Depozitarul Central și Depozitarul Sibex au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a 
 prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea ALBAPAM S.A. Alba Iulia se retrag de la tranzacționarea pe piața BVB - nelistate. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților ALBAPAM S.A. Alba Iulia, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2341 / 24.09.2015 
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 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; 
- Hotărârea nr. 1319/04.09.2015 a Tribunalului Tulcea, pronunțată în dosarul nr. 1197/88/2014, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății CONPREF S.A. Tulcea și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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 CONPREF S.A. Tulcea (CUI:2369404) 
începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2342 / 24.09.2015 
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 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; 
- Hotărârea nr. 1319/04.09.2015 a Tribunalului Tulcea, pronunțată în dosarul nr. 1197/88/2014, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății CONPREF S.A. Tulcea și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 2341/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

CONPREF S.A. Tulcea, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CONPREF S.A. Tulcea (CUI:2369404) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2343 / 24.09.2015 
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 BEGA ELECTROMOTOR S.A. Timișoara din data de 23.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii 
nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 785/12.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BEGA ELECTROMOTOR S.A. Timișoara, 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 22.09.2015,  
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 BEGA ELECTROMOTOR S.A. 
Timișoara (CUI:1816695) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2344 / 24.09.2015 
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 BEGA ELECTROMOTOR S.A. Timișoara, 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. 2343/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
BEGA ELECTROMOTOR S.A. Timișoara, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BEGA ELECTROMOTOR S.A. Timișoara (CUI:1816695) începând 
cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2345 / 24.09.2015 
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 BEGA TURISM S.A. Timișoara din data de 23.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 785/12.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BEGA TURISM S.A. Timișoara, 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 22.09.2015,  

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 BEGA TURISM S.A. Timișoara 
(CUI:1826281) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2346 / 24.09.2015 
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 BEGA TURISM S.A. Timișoara, 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. 2345/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

BEGA TURISM S.A. Timișoara, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BEGA TURISM S.A. Timișoara (CUI:1826281) începând cu  
data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2347 / 24.09.2015 
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 MECANPETROL S.A. Găești din data de 23.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 804/12.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea MECANPETROL S.A. Găești, 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 22.09.2015,  

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 MECANPETROL S.A. Găești 
(CUI:934854) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2348 / 24.09.2015 
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 MECANPETROL S.A. Găești, 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. 2347/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

MECANPETROL S.A. Găești, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea MECANPETROL S.A. Găești (CUI:934854) începând cu  
data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2349 / 24.09.2015 
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 CELHART DONARIS S.A. Brăila din data de 17.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1139/04.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea CELHART DONARIS S.A. Brăila, 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 22.09.2015,  

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 CELHART DONARIS S.A. Brăila 
(CUI:2253999) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2350 / 24.09.2015 
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 CELHART DONARIS S.A. Brăila, 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. 2349/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

CELHART DONARIS S.A. Brăila, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CELHART DONARIS S.A. Brăila (CUI:2253999) începând cu  
data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2351 / 24.09.2015 
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 BAT VIFORATA S.A. Dâmbovița din data de 21.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1323/13.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BAT VIFORATA S.A. Dâmbovița 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 22.09.2015,  

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 VIFORATA S.A. Dâmbovița 
(CUI:15714067) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2352 / 24.09.2015 
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 VIFORATA S.A. Dâmbovița 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. 2351/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

BAT VIFORATA S.A. Dâmbovița, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BAT VIFORATA S.A. Dâmbovița (CUI:15714067) începând cu 
data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2353 / 24.09.2015 
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 BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII S.A. București din data de 29.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor 
Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1039/26.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII S.A. București conform art. 8 lit. a)-g)  
din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 

- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  
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 BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII S.A. 
București (CUI:4929117) începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2354 / 24.09.2015 
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 BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII S.A. București conform art. 8 lit. a)-g)  
din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 

- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

având în vedere Decizia ASF nr. 2353/24.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BEGA UTILAJE CONSTRUCȚII S.A. București (CUI:4929117) 
începând cu data de 25.09.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2355 / 24.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

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

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 28.09.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și  
a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni, 
emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2356 / 24.09.2015 
având în vedere următoarele: 

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

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

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

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile  
de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA 
COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.09.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 28.09.2015, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100  
de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania 
Complex S.A.ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care 
ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul  
nr. 16964/63/2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2357 / 24.09.2015 
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 pronunțate de Tribunalul Timiș  



 

prin sentința civilă 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 22.09.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 05.10.2015, 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 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 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2358 / 24.09.2015 
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 SCOP S.A. Giurgiu (CUI:1286564) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății SCOP S.A. Giurgiu 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 04.09.2015, domnul Ecaterin Ovidiu-Gabriel este administrator unic  
al societății SCOP S.A. Giurgiu, fiind numit în funcție la data de 23.09.2013 cu durata mandatului de 4 ani, 

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 22.09.2015,  
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 Ecaterin Ovidiu-Gabriel în calitate de administrator unic  
al societății SCOP S.A. Giurgiu (CUI:1286564). 
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 Ecaterin Ovidiu-Gabriel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății SCOP S.A. Giurgiu cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Portului nr. 2, jud. 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. 2359 / 24.09.2015 
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 OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății OLTMOTOR S.A. Slatina 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 BRĂTUCU V. GABRIEL este membru  
al consiliului de administrație al societății OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359), mandatul acestuia fiind valabil în perioada 
11.05.2012-11.05.2016, 

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 22.09.2015,  
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 BRĂTUCU V. GABRIEL, în calitate de membru al consiliului 
de administrație al S.C. OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359). 
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 BRĂTUCU V. GABRIEL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății OLTMOTOR S.A., cu sediul în Slatina, str. Gr. Alexandrescu nr. 17 bis, jud. Olt. 
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. 2360 / 24.09.2015 
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 OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății OLTMOTOR S.A. Slatina 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 NIȚĂ GEORGE este președinte  
al consiliului de administrație al societății OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359), mandatul acestuia fiind valabil în perioada 
11.05.2012-11.05.2016, 

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 22.09.2015,  
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 NIȚĂ GEORGE, în calitate de președinte al consiliului  
de administrație al OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu preveder ile art. 17 
alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF  
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului NIȚĂ GEORGE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
OLTMOTOR S.A., cu sediul în Slatina, str. Gr. Alexandrescu nr. 17 bis, jud. Olt. 
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. 2361 / 24.09.2015 
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 OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății OLTMOTOR S.A. Slatina 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 NIȚĂ M. ELENA este membru  
al consiliului de administrație al societății OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359), mandatul acestuia fiind valabil în perioada 
11.05.2012-11.05.2016, 

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 22.09.2015,  
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 NIȚĂ M. ELENA, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al OLTMOTOR S.A. Slatina (CUI:7343359). 
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 NIȚĂ M. ELENA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
OLTMOTOR S.A., cu sediul în Slatina, str. Gr. Alexandrescu nr. 17 bis, jud. Olt. 
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. 2362 / 24.09.2015 
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 AGROTRANSPORT S.A. Maramureș (CUI:2196923) (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006) 

sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROTRANSPORT S.A. Maramureș, nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării 

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

 CASA DE INSOLVENȚĂ COM TELESONIC IPUR este administrator judiciar al societății AGROTRANSPORT S.A. Maramureș, 
conform Sentinței Tribunalului Maramureș din data de 14.10.2013; 

 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 22.09.2015,  
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 CASA DE INSOLVENȚĂ COM TELESONIC IPURL CUI:21187360, 
cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei nr. 4/12, județul Maramureș, în calitate de administrator judiciar al societății 
AGROTRANSPORT S.A. Maramureș (CUI:2196923). 
Art. 2. Amenda se va achita la administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul în termen  
de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) 
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF  
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată către CASA DE INSOLVENȚĂ COM TELESONIC IPURL prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire și societății AGROTRANSPORT S.A. Maramureș cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei nr. 124, 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. 2363 / 24.09.2015 
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 DRAGALINA S.A. Botoșani (CUI:627965) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani 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 09.09.2015, domnul Rotariu Cătălin-Vasile este administrator unic  
al societății AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani, fiind numit în funcție în data de 01.07.2012 cu durata mandatului  
de 3 ani, 11 luni, 29 zile, 

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 22.09.2015,  
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 Rotariu Cătălin-Vasile, în calitate de administrator unic  
al societății AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani (CUI:627965). 
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 Rotariu Cătălin-Vasile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani cu sediul în Dragalina, comuna Cristinești, jud. Botoșani. 
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. 2364 / 24.09.2015 
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 AGRO SELMAG S.A. Iași (CUI:8043465) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGRO SELMAG S.A. Iași 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 15.09.2015, domnul Văduva Barbu este administrator unic al societății 
AGRO SELMAG S.A. Iași fiind numit în funcție în data de 06.04.2014 cu durata mandatului de 4 ani, 

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 22.09.2015,  
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 Văduva Barbu, în calitate de administrator unic al societății 
AGRO SELMAG S.A. Iași (CUI:8043465). 
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 Văduva Barbu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGRO SELMAG S.A. Iași cu sediul în Iași, str. Tudor Vladimirescu, bl. T17, et. P, jud. Iași. 
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 

 
 


