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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 324 / 28.09.2015 
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. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 224 alin. (1) lit. k), art. 228 alin. (3), art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1), 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 SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/122264/12.12.2014, 
completată prin adresele nr. RG/93131/09.06.2015, nr. RG/63044/13.07.2015, nr. RG/71125/07.08.2015, nr. RG/72512/13.08.2015, 
nr. RG/80602/11.09.2015 și nr. RG/82811/22.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în reglementările interne ale SIF TRANSILVANIA S.A., în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului de Supraveghere din data de 30.07.2015, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SIF TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2375 / 28.09.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. Minerva - Galeriile Comerciale S.A.  

împotriva Deciziei ASF nr. 1660/16.07.2015 
 

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 S.C. Minerva - Galeriile Comerciale S.A., în calitate de administrator unic  
al societății Alimentara S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1660/16.07.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/72227/12.08.2015, societatea Minerva - Galeriile Comerciale S.A., în calitate de 

administrator unic al societății Alimentara S.A. Cluj, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1660/16.07.2015, 
solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1660/16.07.2015, s-a dispus sancționarea societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A.,  
în calitate de administrator unic al societății Alimentara S.A., cu amendă în cuantum de 20.357 de lei, reprezentând 0,25% din cifra 
de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2014. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 28.09.2015, 



 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Minerva - Galeriile Comerciale S.A., în calitate de administrator unic  
al societății Alimentara S.A. Cluj, împotriva Deciziei ASF nr. 1660/16.07.2015. 
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. 2376 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015  
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea 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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/79631/08.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată, în numele RAIFFEISEN BANK S.A.,  
cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 
1 NEGRU ADRIAN FLORIN 192/21.11.2013 

 

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 NEGRU ADRIAN FLORIN PFR02ASIF/022620 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2377 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2)  

și art. 8 alin. (1) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de domnul Filimon Radu, înregistrată la ASF cu nr. RG/72621/13.08.2015, prin care  
a contestat raportul de evaluare a societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A. întocmit de expertul autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin, 

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/82127/18.09.2015 potrivit căreia în opinia ANEVAR 
„neconformitățile identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia,  
iar din acest motiv considerăm că același evaluator autorizat Constantin Pîrvulescu este în măsură să procedeze la refacerea 
raportului de evaluare al S.C. OBCINA S.A. Rădăuți”, 

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

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

luând în considerare fișa de verificare a raportului de evaluare a societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A. comunicată ASF de ANEVAR 
prin adresa înregistrată cu nr. RG/82127/18.09.2015, 

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



 

privește protecția investitorilor, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A.: 
a) va dispune, de îndată, expertului autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin să întreprindă demersurile necesare  

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

b) are obligația să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor la prețul stabilit  
de expertul autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin (dacă este cazul). 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2378 / 28.09.2015 
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 FRUCTUS S.A. Timișoara din data de 09.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1023/25.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea FRUCTUS 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 28.09.2015,  

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 FRUCTUS S.A. Timișoara 
(CUI:1801465) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2379 / 28.09.2015 
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 FRUCTUS 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. 2378/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

FRUCTUS S.A. Timișoara, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea FRUCTUS S.A. Timișoara (CUI:1801465) începând cu  
data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2380 / 28.09.2015 
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 CONEXIR ROELL GROUP S.A. București din data de 12.03.2015, adoptată în baza dispozițiilor  
Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2069/23.04.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea CONEXIR ROELL GROUP S.A. București, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF 
nr. 17/2014; 

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
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 CONEXIR ROELL GROUP S.A. 
București (CUI:366991) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2381 / 28.09.2015 
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 CONEXIR ROELL GROUP S.A. București, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF 
nr. 17/2014; 

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

având în vedere Decizia ASF nr. 2380/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
CONEXIR ROELL GROUP S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CONEXIR ROELL GROUP S.A. București (CUI:366991)  
începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2383 / 28.09.2015 
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 STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. Buftea, din data de 28.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor  
Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1722/01.04.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. Buftea, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF 
nr. 17/2014; 

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
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 STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. 
Buftea (CUI:2788488) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2384 / 28.09.2015 
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 STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. Buftea, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF 
nr. 17/2014; 

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

având în vedere Decizia ASF nr. 2383/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. Buftea, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. Buftea, (CUI:2788488)  
începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2386 / 28.09.2015 
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 TEXIND S.A. Craiova 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. 1346/16.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea TEXIND S.A. Craiova, 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 28.09.2015,  

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 TEXIND S.A. Craiova (CUI:2313667) 
începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2387 / 28.09.2015 
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 TEXIND S.A. Craiova, 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. 2386/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

societatea TEXIND S.A. Craiova, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TEXIND S.A. Craiova (CUI:2313667) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2388 / 28.09.2015 
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 COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. Craiova din data de 20.02.2015, 
adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1733/02.04.2015; 



 

- rapoartele curente transmise de societatea COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. Craiova, 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 28.09.2015,  
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 COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU 
TRANSPORTURI S.A. Craiova (CUI:2314514) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2389 / 28.09.2015 
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 COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. Craiova,  
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. 2388/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. Craiova, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. 
Craiova (CUI:2314514) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2390 / 28.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- Hotărârea AGEA societății PRETIM S.A. Timișoara din data de 19.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1383/17.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea PRETIM 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 28.09.2015,  

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 PRETIM S.A. Timișoara (CUI:1803717) 
începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2391 / 28.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- rapoartele curente transmise de societatea PRETIM 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. 2390/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

PRETIM S.A. Timișoara, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea PRETIM S.A. Timișoara (CUI:1803717) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2392 / 28.09.2015 
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 BARSA COMAL S.A. Brașov din data de 09.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1155/04.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea BARSA COMAL S.A. Brașov, 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 28.09.2015,  

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 BARSA COMAL S.A. Brașov 
(CUI:1094755) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2393 / 28.09.2015 
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 BARSA COMAL S.A. Brașov, 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. 2392/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

BARSA COMAL S.A. Brașov, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BARSA COMAL S.A. Brașov (CUI:1094755) începând cu  
data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2394 / 28.09.2015 
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; 
- Sentința Tribunalului Brașov nr. 1296/04.09.2015, pronunțată în dosarul nr. 6127/62/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății CORAL S.A. Brașov și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 



 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
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 CORAL S.A. Brașov (CUI:1095009) 
începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2395 / 28.09.2015 
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; 
- Sentința Tribunalului Brașov nr. 1296/04.09.2015, pronunțată în dosarul nr. 6127/62/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății CORAL S.A. Brașov și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 2394/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

CORAL S.A. Brașov, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CORAL S.A. Brașov (CUI:1095009) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2396 / 28.09.2015 
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; 
- Sentința nr. 353/12.08.2015 pronunțată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 1767/87/2014, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A. Zimnicea (CUI:1285410) și a fost 
numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
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 COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ 
GIURGIU NAV S.A. Zimnicea (CUI:1285410) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2397 / 28.09.2015 
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; 
- Sentința nr. 353/12.08.2015, pronunțată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 1767/87/2014, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A. Zimnicea (CUI:1285410) și a fost 



 

numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 
având în vedere Decizia nr. 2396/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A. Zimnicea, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A. 
Zimnicea (CUI:1285410) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2398 / 28.09.2015 
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; 
- Sentința civilă nr. 1309/09.09.2015, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 8893/99/2009, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății AVICOLA IAȘI S.A. (CUI:1975100) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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 AVICOLA IAȘI S.A. (CUI:1975100) începând cu 
data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2399 / 28.09.2015 
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; 
- Sentința civilă nr. 1309/09.09.2015, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 8893/99/2009, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății AVICOLA IAȘI S.A. (CUI:1975100) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 
având în vedere Decizia nr. 2398/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

AVICOLA IAȘI S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AVICOLA IAȘI S.A. (CUI:1975100) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2400 / 28.09.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- Decizia ASF nr. 1005/27.05.2015 prin care s-a aprobat anunțul prin care Societatea AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L.  
și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor Societății TONELI NUTRITION TITU S.A. București, 

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  



 

și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/81854/17.09.2015, prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății TONELI NUTRITION TITU S.A. București în conformitate cu dispozițiile 
art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
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 TONELI NUTRITION TITU S.A. 
București (CUI:941924) începând cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea TONELI NUTRITION TITU S.A. 
București vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,49 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute  
în contul colector deschis de Societatea AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L. în favoarea acestora la RAIFFEISEN BANK S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2401 / 28.09.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27  

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

în temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, 
ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/81854/17.09.2015, prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății TONELI NUTRITION TITU S.A. București în conformitate cu dispozițiile 
art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia ASF nr. 2400/28.09.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
TONELI NUTRITION TITU S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea TONELI NUTRITION TITU S.A. București (CUI:941924) începând 
cu data de 01.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIE NR. 2402 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

având în vedere: 
- obligația societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate  

și de a transmite autorității pieței de capital și operatorului de piață raportul anual, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea 
exercițiului financiar, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 17/2004 coroborat cu art. 1121 alin. (1) 
și art. 113 E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006; 

- atenționarea emitenților prevăzuți în anexa la prezenta decizie, prin adresele din data de 17 februarie 2015, respectiv 24 iunie 2015, 
cu privire la obligația acestora de a transmite raportul anual aferent exercițiului financiar 2014; 

- faptul că emitenții prevăzuți în anexa la prezenta decizie nu au transmis raportul anual aferent exercițiului financiar 2014 către ASF 
și operatorul de piață, 

se constată nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 17/2004 coroborat cu art. 112¹ alin. (1) și 
art. 113 E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. 

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004, constituie contravenție nerespectarea 
reglementărilor și măsurilor emise de ASF cu privire la emitenți și operațiuni de piață și se sancționează în conformitate cu 
prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1)  
și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment societățile din anexa la prezenta decizie. 
Art. 2. Societățile prevăzute în anexa la prezenta decizie au obligația de a transmite către ASF și operatorul de piață raportul anua l 



 

aferent exercițiului financiar 2014, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză 
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie se transmite către operatorul de piață și societăților din anexă și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 2402 / 28.09.2015 

 
Lista societăților comerciale care nu au transmis către ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2014 

 

Nr. crt. Nume CUI Județ 

1 TRANSPORTURI RUTIERE S.A. - Onești 956097 Bacău 

2 MIORITA S.A. - Oradea 51390 Bihor 

3 CIAC S.A. - Oradea 73843 Bihor 

4 SINCRON BUDUSLAU S.A. Bihor 8182684 Bihor 

5 METALURGICA S.A. - Marghita 7072756 Bihor 

6 AGROMEC S.A. - Cândești 627345 Botoșani 

7 TRANSPORT MIXT S.A. - Dorohoi 621733 Botoșani 

8 AUTOMOBIL SERVICE S.A. - Făgăraș 1118986 Brașov 

9 COMCEREAL S.A. - Brașov 8230951 Brașov 

10 IPAC S.A. - București 376782 București 

11 ZECASIN S.A. - București 434190 București 

12 UNIPREP S.A. București 333617 București 

13 TRANSPORTURI AUTO IJTL S.A. - București 5252912 București 

14 TRINTEXTMARC S.A. - București 448129 București 

15 SATURN S.A. - București 409081 București 

16 IAPIT DIVERTIS S.A. - București 1569030 București 

17 RAPID TRANS 348847 București 

18 MACOMB S.A. - București 1568174 București 

19 COMCEREAL S.A. - București 8208989 București 

20 ICMA S.A. - București 324929 București 

21 URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - București 451787 București 

22 TEHNOREMAT București 1579785 București 

23 TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. - București 3014280 București 

24 EUROCAR SERVICE Buzău 6224864 Buzău 

25 SUCORS S.A. - Râmnicu Sărat 1167466 Buzău 

26 TRANSMAR S.A. - Buzău 1144136 Buzău 

27 AGROTRANSPORT S.A. - Buzău 1154520 Buzău 

28 METALURGICA VLAHITA S.A. - Harghita 498143 Harghita 

29 VINURI SI BAUTURI HARGHITA S.A. 2451260 Harghita 

30 DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA S.A. - Miercurea Ciuc 520763 Harghita 

31 ZARAND MEDIA S.A. - Vața de Jos 2139715 Hunedoara 

32 STREIUL S.A. - Călan 2141952 Hunedoara 

33 ALBAFRUCT S.A. - Alba Iulia 1759603 Alba 

34 COMIXT S.A. - Ineu 1716025 Arad 

35 AGROMEC S.A. Gurahonț 1743500 Arad 

36 AGROMEC S.A. - Curtici 7214265 Arad 

37 MUSCELVIT S.A. - Argeș 150474 Argeș 

38 PRIMAVARA S.A. - Lehliu Gară 1918903 Călărași 

39 BORCEA S.A. - Călărași 1929503 Călărași 

40 TURIST SEMENIC S.A. - Reșița 1058906 Caraș-Severin 

41 AVICOLA S.A. - Cluj 201470 Cluj 

42 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. - Olimp 14686589 Constanța 

43 ZODIAC 2000 S.A. - Jupiter 11915386 Constanța 

44 MAMAIA S.A. - Constanța 1890659 Constanța 

45 DE TURISM SI AGREMENT „OLTUL” S.A. - Sfântu Gheorghe 546402 Covasna 

46 ABO FARM S.A. - Sfântu Gheorghe 1122413 Covasna 

47 RECOM S.A. Negrești Oaș 7462830 Satu-Mare 

48 SALCONSERV S.A. - Mediaș 804935 Sibiu 

49 BUCOVINA-TEX S.A. Rădăuți 2692358 Suceava 

50 LOC-IND S.A. - Rădăuți 3175546 Suceava 

51 COMUNAL S.A. - Scheia 3777045 Suceava 

52 TELEORMANUL S.A. Alexandria 2696287 Teleorman 

53 AGROMEC GRUNI S.A. - Timiș 8181387 Timiș 

54 AGROMEC CARPINIS S.A. - Timiș 1852990 Timiș 



 

Nr. crt. Nume CUI Județ 

55 PRETIM S.A. - Timișoara 1803717 Timiș 

56 AGROMEC GATAIA S.A. Timiș 7323645 Timiș 

57 AGROMEC BETHAUSEN S.A. - Timiș 1855244 Timiș 

58 BEGA - PAM S.A. - Timiș 1830452 Timiș 

59 AZUR S.A. - Timișoara 1807689 Timiș 

60 UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA S.A. - Timișoara 1834500 Timiș 

61 MAREA NEAGRA S.A. - Sulina 2368018 Tulcea 

62 SANTIERUL NAVAL SULINA S.A. 2364059 Tulcea 

63 COM-MIXT S.A. - Sulina 2369544 Tulcea 

64 DELTALACT S.A. - Tulcea 2646564 Tulcea 

65 AGROMEC TULCEA S.A. - Tulcea 2362929 Tulcea 

66 AGROMEC GRECI - Tulcea 8187215 Tulcea 

67 ROVADIS S.A. - Dâmbovița 893185 Dâmbovița 

68 STEAUA ELECTRICA S.A. - Fieni 932373 Dâmbovița 

69 LEGUME FRUCTE S.A. - Galați 2159410 Galați 

70 PRODVINALCO S.A. - Galați 14293687 Galați 

71 ROMPIPS S.A. - Giurgiu 4642615 Giurgiu 

72 AGROMEC S.A. Frătești 1296959 Giurgiu 

73 SCOP S.A. - Giurgiu 1286564 Giurgiu 

74 ROVAL S.A. - Rovinari 2172460 Gorj 

75 AGROMEC S.A. - Movila 2080073 Ialomița 

76 AGROMEC S.A. - Cocora 2069172 Ialomița 

77 MOLDOFOREST S.A. - Iași 1965840 Iași 

78 CONSTRUCTII UNU S.A. 1955979 Iași 

79 TRANSMIXT MOLDOVA S.A. 1996790 Iași 

80 AGROTRANSPORT S.A. - Pașcani 1967116 Iași 

81 AGROMEC CIORTESTI S.A. - Iași 1954744 Iași 

82 UBEMAR S.A. Iași 1356627 Iași 

83 MOLDOMOBILA S.A. - Iași 1969451 Iași 

84 CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A. - Iași 1967132 Iași 

85 GLINA S.A. Ilfov 481974 Ilfov 

86 AGROMEC MOGOȘOAIA S.A. 477760 Ilfov 

87 AGROMEC Periș 481834 Ilfov 

88 AGROSERVICE S.A. 406921 Ilfov 

89 ILFOVEANA S.A. - Ilfov 477710 Ilfov 

90 CONSERV BUFTEA S.A. Ilfov 2788453 Ilfov 

91 FABRIS S.A. - Neamț 2008442 Neamț 

92 AGROMEC S.A. - Girov 7496115 Neamț 

93 COMAR S.A. - Baia Mare 2196087 Maramureș 

94 AGROINDUSTRIALA S.A. - Baia Mare 2205568 Maramureș 

95 A. CON S.A. - Baia Mare 13113010 Maramureș 

96 AGROTRANSPORT S.A. - Maramureș 2196923 Maramureș 

97 ROMETUR S.A. - Baia Mare 13098564 Maramureș 

98 TRANSPORT AUTO MIXT S.A. - Luduș 1233969 Mureș 

99 METALOTEX S.A. - Corabia 1539225 Olt 

100 S.M.R. S.A. - Olt 1523512 Olt 

101 CONCRETE TRADING S.A. Vălenii de Munte 1335810 Prahova 

102 PAJISTI S.A. - Ciorani 1343376 Prahova 

103 BASTI S.A. - Ploiești 1356830 Prahova 

104 FLACARA S.A. - Prahova 1357576 Prahova 

105 DOROBANTUL S.A. - Ploiești 3196905 Prahova 

106 COMTRANS S.A. - Vâlcea 1469723 Vâlcea 

107 TRANSMONTANA S.A. - Horezu 2545187 Vâlcea 

108 SCAND S.A. - Drăgășani 1486546 Vâlcea 

109 SETRUVIL S.A. - Râmnicu Vâlcea 1466689 Vâlcea 

110 AGROMEC BANCA S.A. Vaslui 8174282 Vaslui 

111 AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea 8174126 Vrancea 

112 AGROSERVICE Adjud 8174150 Vrancea 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2403 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 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 MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 



 

- societatea MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp se află sub incidența Legii nr. 85/2006 din anul 2011; 
- Legea nr. 151/2014 nu exclude de la aplicabilitate societățile care se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
- potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, care stipulează faptul că 

„principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt: [...] convocarea, prezidarea și asigurarea 
secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică”; 

- Casa de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL este administrator judiciar al societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. 
Olimp, conform sentinței Tribunalului Constanța din data de 20.05.2013; 

- în cazul societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp 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, 

pentru 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 28.09.2015,  
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 Transilvania Filiala București SPRL, 
CUI:26171764, cu sediul în București, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3, în calitate de 
administrator judiciar al societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp (CUI:14686546). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul în termen de 
30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4)  
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Casei de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire și societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp cu sediul în Mangalia, Hotel Moldova, jud. Constanța. 
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. 2404 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), și art. 14  

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

având în vedere următoarele: 
- acțiunile emise de societatea MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- societatea MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp se află sub incidența Legii nr. 85/2006 din anul 2011; 
- Legea nr. 151/2014 nu exclude de la aplicabilitate societățile care se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
- informările primite de ASF de la SIF TRANSILVANIA S.A. și domnul Mareș Constantin cu privire la exercitarea dreptului  

de retragere din acționariatul societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A., existând pentru cererea de retragere  
a SIF TRANSILVANIA S.A. dovada primirii de către societate; 

- potrivit prevederilor art. 3 pct. 26 și art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2006, administratorul special reprezintă interesele 
societății și ale acționarilor, fiind împuternicit să efectueze actele de administrare necesare în perioadele de procedură  
când debitorului i se permite să își administreze activitatea; 

- administrator special al societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. este domnul Ghioca Ștefan Laurențiu, conform informațiilor 
publicate începând cu data de 12.03.2013 în Buletinul Procedurilor de Insolvență, forma electronică; 

- domnul Ghioca Ștefan în calitate de administrator special al societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. nu a dispus măsurile 
necesare pentru a transmite și/sau a publica la ASF și BVB raportul curent aferent primei cereri de retragere și nici alt raport 
prevăzut de art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, ca efect al exercitării dreptului de retragere din societate de către  
doi dintre acționarii societății; 

- solicitările ASF transmise societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. de a întocmi rapoartele curente și de a informa în mod 
corespunzător ASF și BVB conform prevederilor Regulamentului nr. 17/2014, care au fost returnate pe motiv „expirat termen de 
păstrare”; 

- prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 17/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  



 

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

care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei domnul Ghioca Ștefan, în calitate de administrator special  
al societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp (CUI:14686546), societate în insolvență. 
Art. 2. Administratorul special al societății Moldova Estival 2002 S.A. are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei, să dispună cele necesare întocmirii și publicării raportului curent aferent primei cereri de retragere înregistrate și să solicite 
oficiului registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui raport de evaluare în termen de 
maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. În cazul în care obligația menționată anterior nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ghioca Ștefan Laurențiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în localitatea Olimp, Municipiul Mangalia, Hotel Moldova, jud. Constanța. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Sancțiuni și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2405 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

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

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

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

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

luând în considerare rezultatul analizei efectuate de către S.C. Depozitarul Central S.A., faptul că în prezent Codul 
Depozitarului Central nu permite efectuarea operațiunilor de blocare/indisponibilizare de către S.C. Depozitarul Central S.A.  
a acțiunilor înregistrate în mod eronat în conturile deschise la nivelul acestuia, precum și faptul că modificarea și completarea 
Codului Depozitarului Central în acest sens se află în analiză la direcția de specialitate din cadrul ASF, 

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

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

în temeiul prevederilor art. 24 lit. b) din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 05.10.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în secțiunea 1 a registrului,  
după cum urmează: 

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

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2406 / 28.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), 

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

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

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

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

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

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

Depozitarului Central nu permite efectuarea operațiunilor de blocare/indisponibilizare de către S.C. Depozitarul Central S.A.  
a acțiunilor înregistrate în mod eronat în conturile deschise la nivelul acestuia, precum și faptul că modificarea și completarea 
Codului Depozitarului Central în acest sens se află în analiză la direcția de specialitate din cadrul ASF, 

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

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

în temeiul prevederilor art. 24 lit. b) din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.09.2015,  

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

Art. 1. Se blochează începând cu data de 07.10.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea 
protecției proprietarilor, 29.277 de acțiuni emise de Banca Transilvania, înregistrate în secțiunea 1 a registrului, în contul domnului 
Ionescu Daniel. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 


