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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 195 / 01.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

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

având în vedere adresa transmisă de ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA și înregistrată  
la ASF cu nr. RG/80679/14.09.2015, completată prin adresa nr. RG 83333/24.09.2015, 

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 ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA, a unui program  
de formare profesională continuă (FPC 01/2015) sub forma unor acțiuni cu caracter științific și profesional, constând în 10 sesiuni 
științifice, ce vor avea loc în perioada 16-18 octombrie 2015, la Predeal. 
Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 196 / 01.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții 
pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006  
privind serviciile de investiții financiare, 

în temeiul dispozițiilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererile Băncii Comerciale Române S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/80789/14.09.2015 și nr. RG/81040/15.09.2015, 

completate prin adresa nr. RG/83494/24.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.  
cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. CIOPLEA FLORIN-ȘTEFAN 238/25.09.2015 

2. CADÎR SEVDER 237/25.09.2015 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, a persoanelor menționate  
la art. 1, după cum urmează: 
 



 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. CIOPLEA FLORIN-ȘTEFAN PFR02ASIF/232779 

2. CADÎR SEVDER PFR02ASIF/132780 
 

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanelor menționate 
la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în maximum două zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale dintre 
acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 197 / 01.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

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

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu nr. RG 80408/11.09.2015, 
completată prin adresa nr. RG 83240/24.09.2015, 

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 unui program de formare profesională continuă denumit 
„Formare Profesională Continuă 2015” (cod FPC 8.2015), care se va susține în sistem on-line sub forma unor acțiuni cu caracter 
științific și profesional, în perioada: 10 octombrie-21 noiembrie 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 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 198 / 02.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

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

având în vedere adresa transmisă de ORGANIZAȚIA PROFESIONIȘTILOR PIEȚEI DE CAPITAL și înregistrată la ASF 
cu nr. RG/78509/03.09.2015, completată prin adresele nr. RG 84482/29.09.2015 și nr. RG 85209/01.10.2015, 

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 ORGANIZAȚIA PROFESIONIȘTILOR PIEȚEI DE CAPITAL a unui program de formare 
profesională continuă (FPC 01/2015), ce se va desfășura sub forma unor acțiuni cu caracter științific și profesional la Bacău,  
în perioada 05-10 octombrie 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 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 199 / 07.10.2015 
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 transmisă de PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/77771/01.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1 Se autorizează domnul CÎRSTIAN MARIAN EMIL, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., cu sediul social situat în București, str. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului CÎRSTIAN MARIAN EMIL în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/230604 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 
și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 200 / 07.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții 
pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006  
privind serviciile de investiții financiare, 

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/79355/07.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern,  
etaj 10, sector 2, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. MINEA DAN-IONUȚ 236/17.09.2015 

 

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

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

1. MINEA DAN-IONUȚ PFR02ASIF402781 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate 
persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta 
și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 201 / 08.10.2015 
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 SIRA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 123002/15.12.2014, completată prin 
adresele nr. 31930/07.04.2015, nr. 40026/29.04.2015, nr. 67748/29.07.2015 și nr.  85023/30.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Omninvest, administrat de SAI SIRA S.A., 
în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. DTB/DSTBC 
15237/12.12.2014, modificat prin actele adiționale nr. 1/19.03.2015 și nr. 2/28.08.2015, respectiv contractul de custodie  
nr. DTB/DSTBC 15238/12.12.2014, modificat prin actele adiționale nr. 1/19.03.2015 și nr. 2/28.08.2015 încheiate între SAI SIRA S.A. 
și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI SIRA S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor  
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-sira.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 SIRA 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 SIRA S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. DTB/DSTBC 15237/12.12.2014, modificat prin actele adiționale  
nr. 1/19.03.2015 și nr. 2/28.08.2015, respectiv a contractului de custodie nr. DTB/DSTBC 15238/12.12.2014, modificat prin actele 
adiționale nr. 1/19.03.2015 și nr. 2/28.08.2015 încheiate între SAI SIRA S.A. și Banca Comercială Română S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 202 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul prevederilor 63 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) 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, 

ținând cont de prevederile art. 212 alin. (2)-(4) 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 dispozițiile art. 97 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților  
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere prevederile art. 2, art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, 
cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. 1501/08.01.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. 2831/13.01.2015, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015,  
nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.1015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului închis de investiții Raiffeisen Dolar Plus, administrat de  
SAI Raiffeisen Asset Management S.A., ca urmare a transformării acestuia în fond deschis de investiții, în conformitate cu prospectul 
de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014, încheiat între  
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii fondului închis de investiții administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., 
din Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus în Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus. 
Art. 3. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond, în baza prospectului de emisiune. 
Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus 
poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii 
respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus este autorizat să dețină, pe principiul diversificării riscului, până la 100%  
din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru sau aparținând 
Spațiului Economic European, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia, sau de un organism public internațional 
din care fac parte unul sau mai multe state membre, și anume European Bank for Reconstruction and Development  
(Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare), European Investment Bank (Banca Europeană de Investiții) și World Bank 
(Banca Mondială), cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale 
pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU201-SiraOmninvestAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU202-RaiffeisenDolarPlusAnexe.pdf


 

dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro,  
în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare  
la 15 zile după publicarea acesteia. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF  
dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 7. Investitorii fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul 
de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
integral unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 8. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus, înregistrat la Secțiunea 8 Fonduri 
Închise de Investiții din România, Subsecțiunea 1 Fonduri închise de investiții din România supravegheate de ASF (FIIRS),  
prin Avizul ASF nr. 37/09.09.2010, sub numărul CSC08FIIR400019. 
Art. 9. Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400096 Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus în secțiunea 6 - 
Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR). 
Art. 10. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Avizul ASF nr. 37/09.09.2010 își încetează valabilitatea. 
Art. 11. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 203 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

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

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

analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 
completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON PLUS, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 încheiat între 
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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 acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 204 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

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

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

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU203-RaiffeisenRonPlusAnexe.pdf


 

de plasament colectiv în valori mobiliare, 
analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 

completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON FLEXI, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 încheiat între 
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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 acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 205 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

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

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

analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 
completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen EURO PLUS, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 încheiat între 
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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 acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 206 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și ar t. 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, 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU204-RaiffeisenRonFlexiAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU205-RaiffeisenEuroPlusAnexe.pdf


 

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

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

analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 
completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen CONFORT, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 încheiat între 
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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 acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 207 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

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

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

analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 
completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen CONFORT EURO,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 
încheiat între SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă 
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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 acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU206-RaiffeisenConfortAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU207-RaiffeisenConfortEuroAnexa.pdf


 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 208 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

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

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

analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 
completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen ROMANIA ACTIUNI,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 
încheiat între SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă 
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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 acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 209 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

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

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

analizând cererea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123298/16.12.2014, 
completată prin adresele nr. 123302/16.12.2014, nr. 3506/15.01.2015, nr. 7022/27.01.2015, nr. 37370/22.04.2015, nr. 57610/24.06.2015, 
nr. 61517/07.07.2015, nr. 78471/03.09.2015, nr. 81915/17.09.2015 și nr. 84363/28.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen BENEFIT, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014 încheiat între  
SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și Raiffeisen Bank S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării  
notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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 RAIFFEISEN 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. 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU208-RaiffeisenRomaniaActiuniAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU209-RaiffeisenBenefitAnexe.pdf


 

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.  
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie nr. 7675/11.12.2014. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 210 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții 
pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006  
privind serviciile de investiții financiare, 

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/82117/18.09.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. PINTILIE VLAD 
25/06.08.2013 
67/10.07.2014 

2. AVRAM LIVIU-GEORGE 2298/15.01.2006 
3. PĂȘĂLAN ALEXANDRU 3060/16.05.2006 

 

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

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

1. PINTILIE VLAD PFR02ASIF/402782 

2. AVRAM LIVIU-GEORGE PFR02ASIF/402783 

3. PĂȘĂLAN ALEXANDRU PFR02ASIF/402784 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor 
acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare  
de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
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 

 

AVIZ NR. 329 / 08.10.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în conformitate cu dispozițiile art. 82 lit. b) și lit. f) 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, 

ținând cont de prevederile art. 183 și art. 237 alin. (2) și alin. (3) 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 Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF cu nr. 123591/16.12.2014, 
completată prin adresa nr. 8563/30.01.2015, nr. 44545/11.05.2015, nr. 499030/27.05.2015, nr. 55988/18.06.2015 și nr. 66050/22.07.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se aprobă efectuarea de investiții de către fondurile deschise administrate de SAI Raiffeisen Asset Management S.A., 
respectiv Fondul deschis de investiții Raiffeisen RON Plus, Fondul deschis de investiții Raiffeisen EURO Plus, Fondul deschis de 



 

investiții Raiffeisen Benefit, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Confort EURO, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Confort, 
Fondul deschis de investiții Raiffeisen RON Flexi, Fondul deschis de investiții Raiffeisen Romania Acțiuni și Fondul deschis de investiții 
Raiffeisen Dolar Plus, în conformitate cu art. 82 lit. b) și lit. f) din OUG nr. 32/2012, pe următoarele burse/piețe din state terțe: 
 New York Stock Exchange înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission (SEC); 
 Chicago Mercantile Exchange - CME și Chicago Board of Trade - CBOT (piețe administrate de CME Group) înregistrate în 

Statele Unite ale Americii și supravegheate de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC); 
 ICE Futures U.S. înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SAI Raiffeisen Asset Management S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 330 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

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

în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), c) și e) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 
alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. e) și k) 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, 

în temeiul prevederilor art. 224 și 228 din Regulamentul nr. 15/2014, 
analizând cererea SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/70121/04.08.2015, completată prin adresa 

înregistrată la ASF cu nr. 73175/14.08.2015 și nr. RG/80138/10.09.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în componența directoratului SIF TRANSILVANIA S.A. în conformitate cu  
Hotărârea nr. 1/30.07.2015 a Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. 
Art. 2. Directoratul avizat la data prezentei are următoarea componență: 

- Mihai Fercală 
- Iulian Stan 
- Moldovan Marius Adrian. 

Art. 3. SIF TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul 
de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2424 / 06.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2)  

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

în temeiul art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a solicitării formulate de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. prin adresa nr. 746/06.08.2015, 

înregistrată la ASF cu nr. RG70977/06.08.2015, completată prin adresa nr. RG/75769/24.08.2015, 
ținând cont de Decizia Consiliului de Administrație al SIBEX nr. 207/31.07.2015, 
având în vedere modificarea multiplicatorului pentru contractele futures cu simbolurile RFPR, RSIF1-5, RSNP și RTLV, 

fapt care implică, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Instrucțiunea nr. 3/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
emiterea unor noi certificate de înregistrare a acestor instrumente financiare derivate, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază instrumentele financiare derivate tranzacționabile pe piața reglementată administrată de S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A. pentru care au fost emise certificatele de înregistrare nr. 94/26.01.2011 - DEFPR, nr. 5-9/03.05.2006 - 
DESIF1-5, nr. 10/03.05.2006 - DESNP și nr. 12/03.05.2006 - DETLV. 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cftc.gov%2F&ei=skBwVaHCDsHRywPiiIHABg&usg=AFQjCNF1JgoL-u5xRw9HQcMUH-W5kxxc7Q&bvm=bv.94911696,d.bGQ


 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. SIBEX - SIBIU 
STOCK EXCHANGE S.A. a instrumentelor financiare derivate cu noul multiplicator, înregistrate la ASF prin certificatele  
nr. 134-144/06.10.2015. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2447 / 08.10.2015 
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 MOLDOFOREST S.A. Iași sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- raportul curent al emitentului publicat pe site-ul BVB în data de 06.02.2015 prin care societatea MOLDOFOREST S.A. Iași  

a transmis următoarea Hotărâre AGEA din data de 29.01.2015: 
„... neefectuarea de către societate a demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate  

pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor 
Legii nr. 297/2004 urmare a apariției Legii nr. 151/2014”; 

- prevederile art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  
care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 13.03.2015, sub semnătura administratorului special, prin care emitentul 
informează că a primit prima cerere de retragere din societate și a solicitat ORC de pe lângă Tribunalul Iași desemnarea  
unui expert autorizat independent în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014; 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 07.07.2015, sub semnătura administratorului special, prin care emitentul 
informează că a fost desemnat expertul autorizat independent în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014, 

se rețin următoarele: 
- ASF prin adresa DETA nr. 24089/21.08.2015 a solicitat societății MOLDOFOREST S.A. Iași respectarea prevederilor 

Regulamentului ASF nr. 17/2014 și a solicitat întocmirea și transmiterea, în regim de urgență, la BVB și ASF a raportului curent 
referitor la preț; 

- societatea MOLDOFOREST S.A. a comunicat în data de 03.09.2015 că din motive obiective, raportul de evaluare cu privire la 
prețul pe acțiune nu a fost finalizat; 

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/79152/07.09.2015, expertul autorizat independent, Crăciunescu Sorin, ne aduce  
la cunoștință faptul că definitivarea raportului de evaluare va fi întârziată, deoarece societatea nu a transmis toate documentele 
necesare pentru definitivarea raportului; 

- societatea MOLDOFOREST S.A. Iași, prin administratorul special, nu a furnizat expertului autorizat independent  
toate documentele necesare întocmirii raportului de evaluare, faptă care lezează drepturile acționarilor care au depus cereri  
de retragere și este sancționată prin dispozițiile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- domnul Rebegea Mitică este administrator special la societatea MOLDOFOREST S.A. Iași conform hotărârii adunării generale  

a acționarilor MOLDOFOREST S.A. Iași din data de 11.01.2013. 
Având în vedere dispozițiile art. 210 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6  

din Regulamentul ASF nr. 17/2014, 
în vederea asigurării derulării operațiunilor specifice prevăzute de Legea nr. 151/2014, cu respectarea procedurii  

de retragere a acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere, 
în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. b) 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 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Rebegea Mitică, în calitate de administrator special  
al societății MOLDOFOREST S.A. Iași (CUI:1965840). 
Art. 2. Administratorul special al societății MOLDOFOREST S.A. Iași are obligația, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei, să transmită expertului autorizat independent toate documentele necesare întocmirii de către acesta a raportului  
de evaluare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014. 
Art. 3. În cazul în care obligația menționată la art. 2 nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. 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 Rebegea Mitică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MOLDOFOREST S.A. Iași cu sediul în satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, jud. Iași. 



 

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. 2448 / 08.10.2015 
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 RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 conform informațiilor furnizate de emitent prin adresa nr. 170/16.09.2015 înregistrată la ASF cu nr. 82497/21.09.2015,  
domnul Coman Anton a deținut funcția de membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A.  
în perioada 01.01.2014-20.08.2015, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 Coman Anton, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) în perioada 01.01.2014-20.08.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile  
art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF 
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Coman Anton prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. cu sediul în satul Rădoiești, comuna Rădoiești, jud. Teleorman. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2449 / 08.10.2015 
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 RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 conform informațiilor furnizate de emitent prin adresa nr. 170/16.09.2015 înregistrată la ASF cu nr. 82497/21.09.2015,  
domnul Dinu Stan a deținut funcția de membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A.  
în perioada 01.01.2014-20.08.2015, 

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

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor  



 

care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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 Dinu Stan, în calitate de membru al consiliului de administrație 
al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) în perioada 01.01.2014-20.08.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) 
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen  
de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dinu Stan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. cu sediul în satul Rădoiești, comuna Rădoiești, jud. Teleorman. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2450 / 08.10.2015 
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 RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptări i  
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 emitent prin adresa nr. 170/16.09.2015 înregistrată la ASF cu nr. 82497/21.09.2015,  
domnul Cozac Ionel a deținut funcția de membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A.  
în perioada 01.01.2014-20.08.2015, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 Cozac Ionel, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) în perioada 01.01.2014-20.08.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) 
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen  
de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Cozac Ionel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. cu sediul în satul Rădoiești, comuna Rădoiești, jud. Teleorman. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2451 / 08.10.2015 
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 RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 conform informațiilor furnizate de emitent prin adresa nr. 170/16.09.2015 înregistrată la ASF cu nr. 82497/21.09.2015,  
domnul Olteanu Gheorghe deține funcția de membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A.  
din data de 01.01.2014; 

 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 07.10.2015,  
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 Olteanu Gheorghe, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) în perioada 01.01.2014-prezent. 
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 Olteanu Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. cu sediul în satul Rădoiești, comuna Rădoiești, jud. Teleorman. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2452 / 08.10.2015 
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 RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 conform informațiilor furnizate de emitent prin adresa nr. 170/16.09.2015 înregistrată la ASF cu nr. 82497/21.09.2015,  
domnul Corduneanu Virgil Eugen deține funcția de membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. 
din data de 01.01.2014, 

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 07.10.2015,  
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 Corduneanu Virgil Eugen în calitate de membru al consiliului 
de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) în perioada 01.01.2014-prezent. 
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 Corduneanu Virgil Eugen prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. cu sediul în satul Rădoiești, comuna Rădoiești, jud. Teleorman. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2453 / 08.10.2015 
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 RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 conform informațiilor furnizate de emitent prin adresa nr. 170/16.09.2015 înregistrată la ASF cu nr. 82497/21.09.2015,  
domnul Vocheci Ilie a deținut funcția de președinte al consiliului de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A.  
în perioada 01.01.2014-20.08.2015, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 Vocheci Ilie în calitate de președinte al consiliului  
de administrație al societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. (CUI:3125688) în perioada 01.01.2014-20.08.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, Â 
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 Vocheci Ilie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. cu sediul în satul Rădoiești, comuna Rădoiești, jud. Teleorman. 
Art. 6. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RĂDOIEȘTI S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2454 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 AURORA TRUST (CUI:1605701) (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006)  

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

extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării  
de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii  
la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui s istem 
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 AMT SERVICII INSOLVENȚĂ SPRL este administrator judiciar al societății AURORA TRUST S.A., 



 

conform Notificării Tribunalului București din data de 12.05.2014; 
 prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 referitoare la atribuțiile administratorului judiciar, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 AMT SERVICII INSOLVENȚĂ SPRL 
(CUI:20853347), cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii nr. 30, et. 1, județul Dolj, în calitate de administrator judiciar al societății 
AURORA TRUST S.A. (CUI:1605701). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul în termen de 
30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 a lin. (4)  
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată către CASA DE INSOLVENȚĂ AMT SERVICII INSOLVENȚĂ SPRL prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și societății AURORA TRUST S.A. cu sediul în București, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, 
bl. A, et. 2, ap. 12, sector 1. 
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. 2455 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 MESACONS S.A. București sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății MESACONS S.A. București nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 doamna Tătaru Gabriela este membru al consiliului de administrație al MESACONS S.A. București, mandatul acestuia fiind 
valabil în perioada 17.05.2013-17.05.2017, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 23.09.2015, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 Tătaru Gabriela, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al MESACONS S.A. București (CUI:1606162) în perioada 17.05.2013-17.05.2017. 
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 Tătaru Gabriela prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MESACONS S.A. București, cu sediul în București, str. Lămâiței nr. 44, camera 2, clădirea C1, sector 4. 
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. 2456 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 MESACONS S.A. București sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății MESACONS S.A. București nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 domnul Giuca Trandafir este președintele consiliului de administrație al MESACONS S.A. București, mandatul acestuia  
fiind valabil în perioada 17.05.2013-17.05.2017, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 23.09.2015, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 Giuca Trandafir, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al societății MESACONS S.A. București (CUI:1606162) în perioada 17.05.2013-17.05.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) 
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Giuca Trandafir prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MESACONS S.A. București, cu sediul în București, str. Lămâiței nr. 44, camera 2, clădirea C1, sector 4. 
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. 2457 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 MESACONS S.A. București sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății MESACONS S.A. București nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale 

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

 doamna Giuca Mihaela este membru al consiliului de administrație al MESACONS S.A. București, mandatul acestuia fiind valabil 
în perioada 17.05.2013-17.05.2017, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 23.09.2015, 

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

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 Giuca Mihaela, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al MESACONS S.A. București în perioada 17.05.2013-17.05.2017. 



 

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 doamna Giuca Mihaela prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
MESACONS S.A. București cu sediul în București, str. Lămâiței nr. 44, camera 2, clădirea C1, sector 4. 
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. 2458 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) ș i art. 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 PARÎNGUL S.A. Petroșani sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- hotărârea AGEA PARÎNGUL S.A. din data de 19.02.2015 care a aprobat „... procedura de retragere din societate a acționarilor [...]”; 
- prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 
- înregistrarea de către societatea PARÎNGUL S.A. a primei cereri de retragere (11.03.2015) în urma căreia a inițiat demersurile  

la ORC în vederea desemnării expertului autorizat independent pentru determinarea prețului acțiunilor care urmează a fi plătit 
acționarilor care solicită retragerea din societate, fiind numit astfel domnul Țurcaș Florin Marius, membru acreditat ANEVAR 
(Rezoluția ORC nr. 2648/19.03.2015); 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 12.06.2015 prin care societatea PARÎNGUL S.A. informează că „... a inițiat 
demersurile la ORC Hunedoara în vederea revocării dl Turcaș Florin Marius din calitate de expert evaluator, ca urmare  
a denunțării unilaterale a contractului de prestări servicii formulată de acesta și numirii unui alt expert ...”; 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 26.06.2015 privind numirea de către ORC a expertului autorizat independent 
pentru determinarea prețului acțiunilor care urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societatea PARÎNGUL S.A., 
în persoana domnului Mangu Sorin Iuliu, membru acreditat ANEVAR; 

- adresa societății PARÎNGUL S.A. înregistrată la ASF cu nr. 75339/21.08.2015 prin care informează că domnul Mangu Sorin Iuliu 
în calitate de expert autorizat independent a solicitat societății revocarea din calitatea de evaluator desemnat de ORC; 

- pentru stabilirea prețului ce urmează a fi plătit de către societate, consiliul de administrație/directoratul are obligația să solicite 
ORC numirea unui expert autorizat independent în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate  
a primei cereri de retragere din societate, potrivit art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 17/2014; 

- de la data luării la cunoștință de renunțarea la realizarea raportului de evaluare de către expertul autorizat independent  
Mangu Sorin Iuliu (20.08.2015), administratorul societății PARÎNGUL S.A. nu a informat BVB și/sau ASF asupra inițierii 
demersurilor la ORC în vederea desemnării unui alt expert; 

- din informațiile furnizate de ONRC la data de 18.09.2015, doamna Tunaru Emilia apare în calitate de administrator al societății, 
iar rapoartele curente întocmite și publicate până în prezent sunt semnate de doamna Tunaru Emilia în calitate de administrator 
unic al societății PARÎNGUL S.A.; 

- cererea ASF transmisă societății PARÎNGUL S.A. Petroșani în data de 03.09.2015 de a solicita, în regim de urgență,  
ORC desemnare unui nou expert autorizat independent pentru determinarea prețului acțiunilor care urmează a fi plătit 
acționarilor care solicită retragerea din societate și de a dispune măsurile necesare în vederea transmiterii către BVB și ASF  
a rapoartelor curente aferente evenimentelor apărute în cadrul procedurii de retragere, la care nu s-a dat curs; 

- refuzul nejustificat al administratorului unic al societății PARÎNGUL S.A. de a răspunde solicitărilor ASF, în exercitarea atribuțiilor 
care îi revin conform legii, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (2) lit. g) teza a II-a și art. 273 alin. (1) lit. b) 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 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna Tunaru Emilia, în calitate de administrator unic al societății 
PARÎNGUL S.A. PETROȘANI (CUI:2135276). 
Art. 2. Administratorul unic al societății PARÎNGUL S.A. Petroșani are următoarele obligații, în termen de 3 zile lucrătoare  
de la emiterea deciziei: 

a) să solicite oficiului registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui raport de evaluare 
privind prețul acțiunilor care urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate, în termen de maximum  
30 de zile lucrătoare de la desemnare; 



 

b) să întocmească și să publice rapoartele curente aferente stadiului corespunzător al procedurii de retragere a acționarilor. 
Art. 3. În cazul în care obligațiile menționate anterior nu vor fi îndeplinite, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Tunaru Emilia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
PARÎNGUL S.A. cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 110, jud. Hunedoara. 
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. 2459 / 08.10.2015 
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 ZODIAC 2000 S.A. Jupiter sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- Hotărârea AGEA a societății ZODIAC 2000 S.A. Jupiter din data de 23.02.2015, în cadrul căreia s-a hotărât cu unanimitate  

de voturi „respingerea propunerii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață 
reglementată și se aprobă delistarea acțiunilor de la tranzacționare” publicată în M. Of., Partea a IV-a, nr. 2268/05.05.2015; 

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

- raportul curent al societății ZODIAC 2000 S.A. Jupiter publicat în data de 29.06.2015, prin care emitentul comunică faptul că,  
prin Rezoluția nr. 14794/08.06.2015, ORC a desemnat expertul autorizat independent JPA AUDIT SI CONSULTANȚĂ S.R.L.; 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 02.07.2015 cu privire la înregistrarea de cereri de retragere din societate  
și la faptul că procedura pentru întocmirea raportului de evaluare este în desfășurare; 

- adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/81439/16.09.2015 prin care expertul autorizat independent comunică faptul că în urma 
solicitărilor repetate formulate emitentului în 30.06.2015, 13.08.2015 și 07.09.2015 nu a primit documente necesare întocmirii 
ofertei de evaluare în vederea încheierii contractului de evaluare; 

- adresele nr. DETA 22607/03.08.2015 și DETA 25324/10.09.2015, prin care emitentului i s-a solicitat dispunerea măsurilor  
care se impun în vederea respectării termenului prevăzut de Regulamentul nr. 17/2014 pentru întocmirea raportului de evaluare, 
solicitări la care emitentul nu a dat curs, 

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

având în vedere prevederile art. 2 alin.(5) lit. h), art. 272 alin. (2) lit. g), art. 273 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b)  
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 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 15.000 de lei societatea ZODIAC 2000 S.A. Jupiter (CUI:11915386) cu sediul în 
Jupiter, Municipiul Mangalia, Restaurantul Zodiac, Jud. Constanța. 
Art. 2. Societatea ZODIAC 2000 S.A. Jupiter are obligația, ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii,  
să dispună cele necesare în vederea transmiterii expertului autorizat independent, JPA Audit & Consultanță, a documentelor 
necesare întocmirii ofertei de evaluare în vederea încheierii contractului de evaluare și a finalizării raportului de evaluare. 
Art. 3. În cazul în care obligația de la art. 2 nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Constanta, 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 societății ZODIAC 2000 S.A. Jupiter cu sediul în Jupiter, municipiul Mangalia, Restaurantul 
Zodiac, jud. Constanța, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Sancțiuni și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2460 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), ar t. 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 BASTI S.A. Ploiești sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- raportul curent al emitentului publicat pe site-ul BVB în data de 25.02.2015 prin care societatea BASTI S.A. Ploiești a transmis 

următoarea hotărâre AGEA din data de 23.02.2015: 
„Se aprobă retragerea acțiunilor emise de Societate de la tranzacționare pe piața RASDAQ (...).”; 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 29.05.2015, sub semnătura administratorului special, prin care emitentul 
informează că a primit prima cerere de retragere din societate; 

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 17.06.2015, sub semnătura administratorului special, prin care emitentul 
informează că a fost desemnat expertul autorizat independent în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014, 

se rețin următoarele: 
- ASF prin adresele nr. DETA/21899/23.07.2015 și nr. DETA/24936/02.09.2015 a solicitat societății BASTI S.A. Ploiești 

respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/2014 și a solicitat întocmirea și transmiterea, în regim de urgență,  
la BVB și ASF a raportului curent referitor la preț; 

- societatea BASTI S.A. a comunicat în data de 13.08.2015 că raportul de evaluare se află în curs de efectuare; 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/78711/03.09.2015, expertul autorizat independent Gabor Mihai Stelian, ne aduce  

la cunoștință faptul că definitivarea raportului de evaluare va fi întârziată, deoarece societatea nu a transmis toate documentele 
necesare pentru definitivarea raportului; 

- societatea BASTI S.A. Ploiești, prin administratorul special, nu a furnizat expertului autorizat independent toate documentele 
necesare întocmirii raportului de evaluare, faptă care lezează drepturile acționarilor care au depus cereri de retragere  
și este sancționată prin dispozițiile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- domnul Cornea Dănuț Marcel este administrator special la societatea BASTI S.A. Ploiești conform Hotărârii Adunării Generale  

a Acționarilor societății BASTI S.A. Ploiești din data de 26.06.2012. 
Având în vedere dispozițiile art. 210 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6  

din Regulamentul ASF nr. 17/2014, 
în vederea asigurării derulării operațiunilor specifice prevăzute de Legea nr. 151/2014, cu respectarea procedurii  

de retragere a acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere, 
în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. b) 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 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Cornea Dănuț Marcel, în calitate de administrator special  
al societății BASTI S.A. Ploiești (CUI:1356830). 
Art. 2. Administratorul special al societății BASTI S.A. Ploiești are obligația, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei,  
să transmită expertului autorizat independent toate documentele necesare întocmirii de către acesta a raportului de evaluare  
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014. 
Art. 3. În cazul în care obligația menționată la art. 2 nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. 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 Cornea Dănuț Marcel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății BASTI S.A. Ploiești cu sediul în str. Rezervoarelor nr. 2, Ploiești, jud. Prahova. 
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. 2461 / 08.10.2015 
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 CORAL VALMOD S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 



 

 AGEA societății CORAL VALMOD S.A. din data de 27.03.2015, în cadrul căreia s-a hotărât „4. Societatea Coral Valmob S.A. NU 
se va lista cf. cerințelor Legii nr. 151/2014.”; 

 prevederile art. 4. alin. (1) lit. c) din Legea nr. 151/2014, potrivit cărora acționarii au dreptul de a se retrage din societate  
și în cazul în care AGEA nu s-a desfășurat în termenul de 120 de zile prevăzut de Legea nr. 151/2014; 

 informarea primită la ASF din partea dlui Bobic Dumitru cu privire la exercitarea dreptului de retragere din acționariatul societății 
CORAL VALMOD S.A. și refuzul societății de a publica rapoartele curente conform dispozițiilor Regulamentul ASF nr. 17/2014, 
justificând că nu dispune de resurse financiare necesare răscumpărării acțiunilor; 

 solicitările ASF transmise societății CORAL VALMOD S.A. de a întocmi rapoartele curente și de a informa în mod corespunzător 
ASF și BVB, conform prevederilor Regulamentului nr. 17/2014, solicitări la care emitentul nu a dat curs; 

 domnul Romeo Pomponiu este administrator unic al societății CORAL VALMOD S.A. potrivit informațiilor furnizate de ONRC  
la data de 29.09.2015; 

 nerespectarea prevederilor art. 6 coroborate cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, ca urmare a depunerii  
unei cereri de retragere din societate, 

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

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 07.10.2015,  
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 Romeo Pomponiu, conform informațiilor furnizate de ONRC 
la data de 29.09.2015, în calitate de administrator unic al societății CORAL VALMOD S.A. (CUI:3250540). 
Art. 2. Domnul Romeo Pomponiu are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, să dispună măsurile 
necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare și să transmită la ASF și BVB rapoartele curente aferente, respectiv: 

- raportul curent aferent înregistrării primei cereri de retragere; 
- raportul curent aferent inițierii demersurilor la oficiul registrului comerțului în vederea desemnării unui expert autorizat independent. 

Expertul autorizat independent va întocmi raportul de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. În cazul în care obligațiile menționate anterior nu vor fi îndeplinite, 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 Romeo Pomponiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății CORAL VALMOD S.A. cu sediul în Splaiul Unirii nr. 76, etaj 8, sector 4, București. 
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. 2462 / 08.10.2015 
privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de doamna ENE GHEORGHIȚA  

împotriva Deciziei ASF nr. 1129/05.06.2015 
 

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 Ene Gheorghița, în calitate de membru al consiliului de administrație 
al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1129/05.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/63463/14.07.2015, doamna Ene Gheorghița, membru al consiliului de 

administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1129/05.06.2015, 
solicitând revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1129/05.06.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Ene Gheorghița, în calitate de membru  
al consiliului de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 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 07.10.2015, 

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



 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de doamna Ene Gheorghița, în calitate de membru al consiliului  
de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1129/05.06.2015. 
Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 1129/05.06.2015 în sensul aplicării sancțiunii cu avertisment. 
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. 2463 / 08.10.2015 
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. 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, 

având în vedere următoarele: 
- acțiunile emise de societatea CONSIC S.A. Sf. Gheorghe sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- societatea CONSIC S.A. Sf. Gheorghe se află sub incidența Legii nr. 85/2006 din anul 2012; 
- Hotărârea AGEA CONSIC S.A. Sf. Gheorghe din data de 24.02.2015 privind neefectuarea demersurilor 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; 

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

- Legea nr. 151/2014 nu exclude de la aplicabilitate societățile care se află sub incidența Legii nr. 85/2006; 
- informările primite de ASF din partea acționarilor Miheș Dumitru și Mareș Constantin cu privire la exercitarea dreptului  

de retragere din acționariatul societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe, primirea cererii domnului Mareș Constantin fiind confirmată 
de către societate, prin administratorul special și administratorul judiciar; 

- societatea HOOPONOPONO S.R.L. în calitate de administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe nu a dispus 
măsurile necesare pentru a transmite și/sau 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; 

- administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe este HOOPONOPONO S.R.L., conform informațiilor furnizate  
de ONRC la data de 29.09.2015 și informațiilor publicate pe pagina emitentului de pe BVB și este persoana responsabilă  
cu transmiterea rapoartelor curente; 

- solicitările ASF transmise societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe de a întocmi rapoartele curente și de a informa în mod 
corespunzător ASF și BVB, conform prevederilor Regulamentului nr. 17/2014, rapoartele curente nefiind publicate până la 
această dată; 

- 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; 

- prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate; 

- nerespectarea prevederilor art. 8 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 prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) 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 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.502,64 lei, reprezentând 3% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2014, 
societatea HOOPONOPONO S.R.L. (CUI:30689765), cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Florilor nr. 14, jud. Covasna, în calitate de 
administrator special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe (CUI:552226), societate în insolvență. 
Art. 2. Administratorul special al societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei, să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare și să transmită la ASF și BVB rapoartele 
curente aferente, respectiv: 

- raportul curent aferent înregistrării primei cereri de retragere; 
- raportul curent aferent inițierii demersurilor la oficiul registrului comerțului în vederea desemnării unui expert autorizat independent. 

Expertul autorizat independent va întocmi raportul 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 Finanțelor Publice din raza teritorială unde contravenientul își are sediul, 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 societății HOOPONOPONO S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății CONSIC S.A. Sf. Gheorghe cu sediul în Sf. Gheorghe, str. V. Goldiș nr. 2, jud. Covasna. 
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. 2464 / 08.10.2015 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de doamna ANGHEL ALINA VALENTINA  

împotriva Deciziei ASF nr. 1130/05.06.2015 
 

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 ANGHEL ALINA VALENTINA, în calitate de membru al consiliului 
de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1130/05.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/63459/14.07.2015, doamna ANGHEL ALINA VALENTINA, membru al 

consiliului de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF 
nr. 1130/05.06.2015, solicitând revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1130/05.06.2015, s-a dispus sancționarea doamnei ANGHEL ALINA VALENTINA, în calitate 
de membru al consiliului de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de doamna ANGHEL ALINA VALENTINA, împotriva Deciziei ASF nr. 1130/05.06.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 1130/05.06.2015. 
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. 2465 / 08.10.2015 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de către dl Humă Vasile împotriva Deciziei ASF nr. 1205/12.06.2015 

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

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Humă Vasile împotriva Deciziei ASF nr. 1205/12.06.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG nr. 65615/21.07.2015, dl Humă Vasile, a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 1205/12.06.2015, solicitând revocarea acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 1205/12.06.2015, dl Humă Vasile a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 de lei,  

în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI 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 07.10.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de dl Humă Vasile, împotriva Deciziei 1205/12.06.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 1205/12.06.2015. 
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. 2466 / 08.10.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. Vastex S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1921/13.08.2015 

 
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. Vastex S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1921/13.08.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/75330/21.08.2015, societatea Vastex S.A. a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 1921/13.08.2015, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1921/13.08.2015, s-a dispus în sarcina Consiliului de Administrație al societății Vastex S.A. 

Vaslui obligația de a solicita oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciz iei,  
numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare 
de la desemnare. 

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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Vastex S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1921/13.08.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2467 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, 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 FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- AGEA societății FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca, convocată în temeiul Legii nr. 151/2014, nu s-a desfășurat,  

nefiind îndeplinite condițiile legale de cvorum; 
- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 13.03.2015 cu privire la înregistrarea primei cereri de retragere din societate, 

declanșându-se astfel procedura de retragere în conformitate cu Legea nr. 151/2014; 
- raportul curent al Societății FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca publicat în data de 06.04.2015, prin care emitentul comunică 

faptul că, prin Rezoluția nr. 6987/31.03.2015, la cererea societății de numire a unui expert autorizat independent, ORC a 
desemnat expertul autorizat independent APWIN S.R.L.; 

- adresele nr. SI/DETA/23862/20.08.2015, nr. SI/DETA/24349/26.08.2015 și nr. SI/DETA/25520/11.09.2015, prin care emitentul  
și expertul autorizat independent au fost atenționați cu privire la termenul prevăzut de Regulamentul nr. 17/2014  
pentru întocmirea raportului de evaluare; 

- sesizarea depusă la ASF referitoare la nepublicarea raportului curent privind prețul stabilit de expertul autorizat desemnat de ORC; 
- informațiile transmise de expertul autorizat independent, ultimele în data de 15.09.2015, potrivit cărora societatea  

FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca: nu a comunicat desemnarea sa de către ORC în calitate de expert autorizat independent, 
nu a dispus demersurile necesare în vederea realizării evaluării și a comunicat că negocierea contractului aferent întocmirii 
raportului de evaluare va fi finalizată ulterior datei de 28.09.2015; 

- consiliul de administrație al societății FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca nu a dispus cele necesare în vederea respectării 
prevederilor legale referitoare la determinarea de către expertul autorizat independent desemnat de ORC a prețului,  
lezând drepturile acționarilor care au depus cerere de retragere din societate și încălcând astfel prevederile art. 210  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- din informațiile furnizate de ONRC la data de 22.09.2015, domnul SHCHOLOKOV KOSTYANTYN are calitatea de președinte  
al CA al societății FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca; 

- dispozițiile art. 210 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, 
în vederea asigurării derulării operațiunilor specifice prevăzute de Legea nr. 151/2014, cu respectarea procedurii  

de retragere a acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere, 
în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. b) 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 07.10.2015,  

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



 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, domnul SHCHOLOKOV KOSTYANTYN, în calitate de președinte 
al CA al societății FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca (CUI:202956). 
Art. 2. Societatea FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei 
decizii, să dispună cele necesare în vederea transmiterii expertului autorizat independent APWIN S.R.L. a documentelor necesare 
încheierii contractului de evaluare și finalizării raportului de evaluare. 
Art. 3. În cazul în care obligația de la art. 2 nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are rezidența 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 SHCHOLOKOV KOSTYANTYN prin scrisoare recomandată cu confirmare  
de primire și societății FORTPRES-CUG S.A. Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, bd. Muncii nr. 18, jud. Cluj, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și fax. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Sancțiuni și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2468 / 08.10.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Patachia Adrian și Patachia Ana  

împotriva Deciziei ASF nr. 1543/08.07.2015 
 

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 Patachia Adrian și Patachia Ana, în calitate de acționari ai  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara, împotriva Deciziei ASF nr. 1543/08.07.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/71567/10.08.2015, domnul Patachia Adrian și doamna Patachia Ana, în calitate 

de acționari ai S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF  
nr. 1543/08.07.2015, solicitând revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1543/08.07.2015, s-au admis la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare 
administrat de Bursa de Valori București, acțiunile emise de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara. 

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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Patachia Adrian și Patachia Ana împotriva Deciziei ASF nr. 1543/08.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petenților. 
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. 2469 / 08.10.2015 
privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de ANGHEL IULIA GABRIELA  

împotriva Deciziei ASF nr. 1128/05.06.2015 
 

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 ANGHEL IULIA GABRIELA, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1128/05.06.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/63466/14.07.2015, doamna ANGHEL IULIA GABRIELA, președinte al 

consiliului de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF 



 

nr. 1128/05.06.2015, solicitând revocarea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1128/05.06.2015, s-a dispus sancționarea doamnei ANGHEL IULIA GABRIELA, în calitate de 

președinte al consiliului de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 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 07.10.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de doamna Anghel Iulia Gabriela, în calitate de Președinte al consiliului 
de administrație al emitentului S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1128/05.06.2015. 
Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 1128/05.06.2015 în sensul aplicării sancțiunii cu avertisment. 
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. 2470 / 08.10.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea CORAL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1934/17.08.2015 

 

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 societatea CORAL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1934/17.08.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/77547/31.08.2015, societatea CORAL S.A. (denumită în continuare petenta)  

a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1934/17.08.2015, solicitând revocarea integrală a acesteia și pe cale de 
consecință anularea obligației administratorului special de a solicita oficiului registrului comerțului numirea unui alt expert autorizat 
independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare a acțiunilor societății. 

În fapt, măsura dispusă prin Decizia ASF nr. 1934/17.08.2015 a fost adoptată: 
- având în vedere adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/56352/19.06.2015, prin care SIF TRANSILVANIA S.A. solicită ASF luarea 

măsurilor care se impun, în funcție de concluziile ANEVAR cu privire la raportul de evaluare întocmit de către expertul autorizat 
independent Oțelea Toma; 

- luând în considerare raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Oțelea Toma, în vederea stabilirii prețului 
care urmează a fi plătit acționarilor societății CORAL S.A. Brașov care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 151/2014, care a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale; 

- ca urmare a adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/66059/22.07.2015, prin care a informat că „neconformitățile raportului 
de evaluare sunt multiple, astfel încât se recomandă refacerea raportului de evaluare de către un alt evaluator”; 

- având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (în continuare Regulamentul ASF nr. 17/2014); 

- 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 (în continuare Legea nr. 151/2014); 

- luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
- având în vedere hotărârea AGEA CORAL S.A. Brașov din data de 08.10.2013 prin care doamna Grigore Dorina a fost numită 

administrator special al societății, în baza prevederilor art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită; 
- în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) 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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CORAL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1934/17.08.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2471 / 08.10.2015 
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 07.10.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 13.10.2015, 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 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 CA 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. 2472 / 08.10.2015 
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 07.10.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 13.10.2015, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa 
să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2473 / 08.10.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA societății MECANOENERGETICA S.A. Drobeta-Turnu Severin conform căreia se aprobă „efectuarea de către 
S.C. Mecanoenergetica - S.A. prin Consiliul de administrație a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare  
a acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1230/09.03.2015; 

- 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. 1010/21.09.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea MECANOENERGETICA S.A. Drobeta-Turnu Severin în cadrul sistemului 
alternativ administrat de BVB; 



 

- solicitarea formulată de societatea MECANOENERGETICA S.A. Drobeta-Turnu Severin, prin intermediul consultantului autorizat 
FSA ADVISORY S.R.L. înregistrată la ASF cu nr. RG/83683/25.09.2015 privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare 
pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea MECANOENERGETICA S.A. Drobeta-Turnu Severin (CUI:1605469). 
Art. 2. Societățile MECANOENERGETICA S.A. Drobeta-Turnu Severin și S.C. Bursa de Valori București S.A. au obligația  
să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014  
și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților MECANOENERGETICA S.A. Drobeta-Turnu Severin și Bursa de Valori București 
S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2474 / 08.10.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA societății COMINCO S.A. București conform căreia se aprobă „... efectuarea de către societate a demersurilor 
necesare legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzacționare 
(ATS) al Bursei de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1699/01.04.2015; 

- 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. 1006/21.09.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea COMINCO S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea COMINCO S.A. București, prin intermediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A., privind emiterea 
deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/83034/23.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea COMINCO S.A. București (CUI:1555670). 
Art. 2. Societățile COMINCO S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare  
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților COMINCO S.A. București și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2475 / 08.10.2015 
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 S.C. BALANȚA S.A. Sibiu privind „efectuarea de către S.C. BALANȚA S.A. a demersurilor legale necesare  
în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare AeRO […]”; 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1548/24.03.2015; 

- 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. 644/12.06.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de BALANȚA S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea BALANȚA S.A. Sibiu, de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ 
de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 55222/16.06.2015, 



 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea BALANȚA S.A. Sibiu (CUI:784404). 
Art. 2. Societățile BALANȚA S.A. Sibiu și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților BALANȚA S.A. Sibiu și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web 
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2476 / 08.10.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA societății ICMA S.A. București conform căreia se aprobă „efectuarea demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3258/06.07.2015; 

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

- prevederile Deciziei nr. 552/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ICMA S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de societatea ICMA S.A. București privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ 
de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/61151/06.07.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea ICMA S.A. București (CUI:324929). 
Art. 2. Societățile ICMA S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților ICMA S.A. București și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web 
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2477 / 08.10.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA Societății de Construcții în Transporturi București S.A. conform căreia se aprobă „efectuarea de către societate 
a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzacționare 
ATS Aero administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1774/03.04.2015; 

- 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. 1007/21.09.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB; 

- solicitarea formulată de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A., prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., 
privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de 
Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/82975/22.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. (CUI:949). 



 

Art. 2. Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. și S.C. Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă 
demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului 
ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică Societății de Construcții în Transporturi București S.A. și S.C. Bursa de Valori București S.A.  
și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2478 / 08.10.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

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

- Hotărârea AGEA societății AGROMEC CIOROGÂRLA S.A. conform căreia se aprobă „... tranzacționarea. în sistemul alternativ 
de tranzacționare gestionat de BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 857/17.02.2015; 

- 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. 1009/21.09.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea 
acțiunilor emise de societatea AGROMEC CIOROGÂRLA S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea AGROMEC CIOROGÂRLA S.A., prin intermediul SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., 
privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de 
Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/83967/25.09.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea AGROMEC CIOROGÂRLA S.A. (CUI:2605572). 
Art. 2. Societățile AGROMEC CIOROGÂRLA S.A. și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare 
în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC CIOROGÂRLA S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică  
pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2479 / 08.10.2015 
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 ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița privind „tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul 
sistemului de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 2389/13.05.2015; 

- 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. 859/30.07.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de ALIANTA INVESTEMNTS GROUP S.A. Bistrița în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița, prin intermediul consultantului autorizat  
SSIF BT SECURITIES, de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare 
administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 69507/03.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., 
acțiunile emise de societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița (CUI:566973). 
Art. 2. Societățile ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă 
demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și 
Regulamentului ASF nr. 17/2014. 



 

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița și Bursa de Valori București S.A.  
și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2480 / 08.10.2015 
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 CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu prin care s-a aprobat „Tranzacționarea acțiunilor pe sistemul alternativ al 
SIBEX - S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1340/13.03.2015; 

- 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. 230/18.08.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu, înregistrată la ASF cu nr. RG/82113/18.09.2015, de emitere  
a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu (CUI:2162659). 
Art. 2. Societățile CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
Depozitarul Central S.A. și Depozitarul Sibex S.A. 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 S.C. SIBEX - SIBIU STOCK 
EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu se retrag de la tranzacționarea pe piața BVB-nelistate. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților CONFECȚIA S.A. Târgu Jiu, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - 
SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., S.C. Depozitarul Central și S.C. Depozitarului SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul 
electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2481 / 08.10.2015 
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 AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A. privind aprobarea „... listării în cadrul sistemului alternativ  
de tranzacționare (ATS) Start administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 1043/26.02.2015; 

- 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. 249/18.09.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacționarea acțiunilor emise de societatea AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A. în cadrul sistemului alternativ administrat; 

- solicitarea formulată de societatea AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/83230/24.09.2015,  
de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - 
SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A. (CUI:1467544). 
Art. 2. Societățile AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A., BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK 



 

EXCHANGE S.A., Depozitarul Central S.A. și Depozitarul Sibex S.A. 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 AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A. se retrag de la tranzacționarea pe piața BVB. 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților AGROMEC RÂMNICU VÂLCEA S.A., BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., 
SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central S.A. și Depozitarul SIBEX S.A. și se publică pe pagina de web  
și în Buletinul electronic al ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2482 / 08.10.2015 
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 MERCUR S.A. Călimănești 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. 1762/03.04.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea MERCUR S.A. Călimănești, 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 07.10.2015,  

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 MERCUR S.A. Călimănești 
(CUI:2542415) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2483 / 08.10.2015 
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 MERCUR S.A. Călimănești, 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. 2482/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

MERCUR S.A. Călimănești, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea MERCUR S.A. Călimănești (CUI:2542415) începând cu  
data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2484 / 08.10.2015 
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 TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. București din data de 19.02.2015, adoptată în baza 
dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1636/27.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE 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 07.10.2015,  
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 TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. 
București (CUI:3014280) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2485 / 08.10.2015 
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 TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE 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. 2484/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE S.A. București  
(CUI:3014280) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2486 / 08.10.2015 
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 MEDIAȘ S.A. din data de 15.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată  
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1376/17.03.2015; 

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

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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 MEDIAȘ S.A. (CUI:2580508) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2487 / 08.10.2015 
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 MEDIAȘ S.A. conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
având în vedere Decizia ASF nr. 2486/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

BAT MEDIAȘ S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  



 

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea BAT MEDIAȘ S.A. (CUI:2580508) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2488 / 08.10.2015 
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 GECSAT INTERCOM S.A. Târnăveni 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. 1438/19.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea GECSAT INTERCOM S.A. Târnăveni, 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 07.10.2015,  
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 GECSAT INTERCOM S.A. Târnăveni 
(CUI:1248420) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2489 / 08.10.2015 
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 GECSAT INTERCOM S.A. Târnăveni, 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. 2488/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
GECSAT INTERCOM S.A. Târnăveni, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea GECSAT INTERCOM S.A. Târnăveni (CUI:1248420) începând cu 
data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2490 / 08.10.2015 
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 ELAR S.A. Pitești din data de 06.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată  
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 977/23.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ELAR S.A. Pitești, 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 07.10.2015,  

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 ELAR S.A. Pitești (CUI:5485900) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2491 / 08.10.2015 
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 ELAR S.A. Pitești, 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. 2490/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiun ilor emise de societatea  

ELAR S.A. Pitești, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ELAR S.A. Pitești (CUI:5485900) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2492 / 08.10.2015 
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 NUTRICOM S.A. Oltenița din data de 26.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 812/13.02.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea NUTRICOM S.A. Oltenița, 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 07.10.2015,  

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 NUTRICOM S.A. Oltenița 
(CUI:1924239) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2493 / 08.10.2015 
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 NUTRICOM S.A. Oltenița, 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. 2492/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

NUTRICOM S.A. Oltenița, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea NUTRICOM S.A. Oltenița (CUI:1924239) începând cu data de 
12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2494 / 08.10.2015 
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 TREFO S.A. Galați 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 07.10.2015,  

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 TREFO S.A. Galați (CUI:1637878) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2495 / 08.10.2015 
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 TREFO S.A. Galați 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. 2494/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

TREFO S.A. Galați, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TREFO S.A. Galați (CUI:1637878) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2496 / 08.10.2015 
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 HABITAT PROIECT S.A. Iași din data de 19.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1481/23.03.2015; 

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

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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 HABITAT PROIECT S.A. Iași  
(CUI:1968073) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2497 / 08.10.2015 
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 HABITAT PROIECT S.A. Iași, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014; 
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
având în vedere Decizia ASF nr. 2496/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

HABITAT PROIECT S.A. Iași, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea HABITAT PROIECT S.A. Iași (CUI:1968073) începând cu  
data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2498 / 08.10/2015 
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 IPROMET S.A. București din data de 23.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014  
și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1492/23.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea IPROMET 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 07.10.2015,  

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 IPROMET S.A. București 
(CUI:434786) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2499 / 08/10/2015 
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 IPROMET 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. 2498/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

IPROMET S.A. București, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de Societatea IPROMET S.A. București (CUI:434786) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2500 / 08.10.2015 
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 ILVAS S.A. Vaslui din data de 26.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1582/25.03.2015; 

- rapoartele curente transmise de societatea ILVAS S.A. Vaslui, 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 07.10.2015,  

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 ILVAS S.A. Vaslui (CUI:2433906) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2501 / 08.10.2015 
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 ILVAS S.A. Vaslui, 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. 2500/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

ILVAS S.A. Vaslui, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ILVAS S.A. Vaslui (CUI:2433906) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2502 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 

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

având în vedere: 
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 503/22.06.2015, pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 9/104/2015, prin care s-a dispus intrarea în faliment 

prin procedură simplificată a societății ROMVAG S.A. Caracal (CUI:1522894) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 ROMVAG S.A. Caracal (CUI:1522894) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2503 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 

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

având în vedere: 
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 503/22.06.2015 pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 9/104/2015, prin care s-a dispus intrarea în faliment 

prin procedură simplificată a societății ROMVAG S.A. Caracal (CUI:1522894) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți; 

- Decizia nr. 2502/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ROMVAG S.A. Caracal, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ROMVAG S.A. Caracal (CUI:1522894) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2504 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 

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

având în vedere: 
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 1820/31.08.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 9993/99/2011, prin care s-a dispus intrarea 

în faliment a societății MOLDOMOBILA S.A. Iași (CUI:1969451) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează sistemul tehnic de tranzacționare al BVB 
acțiunile emise de societatea MOLDOMOBILA S.A. Iași (CUI:1969451) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2505 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 

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

având în vedere: 
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 1820/31.08.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 9993/99/2011, prin care s-a dispus intrarea 

în faliment a societății MOLDOMOBILA S.A. Iași (CUI:1969451) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți; 
- Decizia nr. 2504/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea MOLDOMOBILA S.A. Iași, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea MOLDOMOBILA S.A. Iași (CUI:1969451) începând cu  
data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2506 / 08.10.2015 
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 Arad nr. 387/14.04.2015, pronunțată în dosarul nr. 7074/108/2010*, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății TRICOTAJE S.A. Ineu și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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 TRICOTAJE S.A. Ineu (CUI:1715763) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2507 / 08.10.2015 
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 Arad nr. 387/14.04.2015, pronunțată în dosarul nr. 7074/108/2010*, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului societății TRICOTAJE S.A. Ineu și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 2506/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

TRICOTAJE S.A. Ineu, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea TRICOTAJE S.A. Ineu (CUI:1715763) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2508 / 08.10.2015 
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 intermediară nr. 7042/17.09.2015, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 7896/3/2015, prin care s-a dispus 

intrarea în faliment prin procedură simplificată a societății MODSTAR S.A. București (CUI:445416) și s-a numit lichidatorul 
judiciar al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 MODSTAR S.A. București (CUI:445416) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2509 / 08.10.2015 
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 intermediară nr. 7042/17.09.2015, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 7896/3/2015, prin care s-a dispus 

intrarea în faliment prin procedură simplificată a societății MODSTAR S.A. București (CUI:445416) și s-a numit lichidatorul 
judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr. 2508/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
MODSTAR S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea MODSTAR S.A. București (CUI:445416) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2510 / 08.10.2015 
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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
ca urmare a transmiterii de către societatea COMAUTOSPORT S.A. București a documentelor referitoare la  

Hotărârea AGEA din data de 25.03.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2234/23.04.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 135967/04.04.2013, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 COMAUTOSPORT S.A. București 
(CUI:1552984) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2511 / 08.10.2015 
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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 

sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
ca urmare a transmiterii de către societatea COMAUTOSPORT S.A. București a documentelor referitoare la  

Hotărârea AGEA din data de 25.03.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2234/23.04.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 135967/04.04.2013, 

având în vedere Decizia nr. 2510/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
COMAUTOSPORT S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMAUTOSPORT S.A. București (CUI:1552984) începând cu 
data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2512 / 08.10.2015 
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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
ca urmare a transmiterii de către societatea DIHAM S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data 

de 05.02.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 1200/04.03.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 56063/12.02.2013, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
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 DIHAM S.A. București (CUI:2351598) 
începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2513 / 08.10.2015 
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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006; 
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ 

sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
ca urmare a transmiterii de către societatea DIHAM S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data 

de 05.02.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 1200/04.03.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 56063/12.02.2013, 

având în vedere Decizia nr. 2512/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
DIHAM S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea DIHAM S.A. București (CUI:2351598) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2514 / 08.10.2015 
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 Tribunalului Bihor din data de 30.09.2015, pronunțată în dosarul nr. 2222144/111/2004, prin care s-a dispus 



 

deschiderea procedurii falimentului societății METALURGICA S.A. Marghita și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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 METALURGICA S.A. Marghita  
(CUI:7072756) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2515 / 08.10.2015 
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 Tribunalului Bihor din data de 30.09.2015, pronunțată în dosarul nr. 2222144/111/2004, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului societății METALURGICA S.A. Marghita și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr. 2514/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 

METALURGICA S.A. Marghita, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea METALURGICA S.A. Marghita (CUI:7072756) începând cu data 
de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2516 / 08.10.2015 
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) și art. 14 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. 777/22.04.2015 prin care s-a aprobat anunțul prin care Societatea ISRO PRIVACOM S.R.L. și-a exprimat intenția 
privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății ADMINISTRARE CAZARE CANTINE 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 INTERVAM S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/81580/16.09.2015, prin care s-a notificat 
finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății ADMINISTRARE CAZARE CANTINE 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 07.10.2015,  
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 ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. 
București (CUI:361331) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. 
București vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 29,7528 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul 
colector deschis de societatea ISRO PRIVACOM S.R.L. în favoarea acestora la ALPHA BANK S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2517 / 08.10.2015 
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) și art. 14  

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 INTERVAM S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/81580/16.09.2015, prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București în conformitate cu 
dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, 

având în vedere Decizia ASF nr. 2516/08.10.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București  
(CUI:361331) începând cu data de 12.10.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 2518 / 08.10.2015 
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 UNIPREP S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
 în cazul societății UNIPREP S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare  

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

 CITR SPRL (fostă Casa de Insolvență Transilvania SPRL) este administrator judiciar al societății UNIPREP S.A., conform 
sentinței Tribunalul Specializat Cluj din data de 22.02.2011; 

 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 07.10.2015,  

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 CITR SPRL (fostă Casa de Insolvență Transilvania SPRL),  
CIF:21057514, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 48, județul Cluj, în calitate de administrator judiciar al societății 
UNIPREP S.A. (CUI:333617). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul, în termen 
de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) 
din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată CITR SPRL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății UNIPREP S.A. 
cu sediul în București, sector 3, bd. Corneliu Coposu, Complex Agroind Unirea nr. 2. 
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. 2519 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, 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 FELAM S.A. Mediaș sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- Hotărârea AGEA S.C. FELAM S.A. Mediaș din data de 24.02.2015, convocată de administratorul special al societății în cadrul 



 

căreia s-a hotărât „ca societatea să nu efectueze demersurile 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” 
publicată în M. Of., Partea a IV-a, nr. 1597/26.03.2015; 

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

- raportul curent al societății FELAM S.A. Mediaș, asumat sub semnătura administratorului special, publicat în 26.03.2015,  
privind înregistrarea în data de 24.03.2015 a primei cereri de retragere din societate, 

se rețin următoarele: 
- ASF prin adresele DETA nr. 12595/27.04.2015 și DETA nr. 18939/23.06.2015 a solicitat emitentului raportul curent prevăzut de 

art. 8 lit. b) și următoarele din Regulamentul nr. 17/2014, societatea motivând că nu a inițiat aceste demersuri deoarece „[…] 
cheltuiala față de efectuarea unei expertize de această natură, precum și posibilitatea cumpărării unor acțiuni de către societatea 
noastră nu este aprobat de judecătorul sindic până în prezent în conformitate cu dispozițiile art. 46 din Legea 85/2006.”; 

- ASF prin adresele DETA 22335/30.07.2015 și DETA 22977/10.08.2015 a solicitat emitentului să transmită documente din care  
să reiasă că, judecătorul sindic nu a aprobat „[…] cheltuiala față de efectuarea unei expertize de această natura, precum și 
posibilitatea cumpărării unor acțiuni de către societatea noastră […].” potrivit afirmațiilor susținute în adresa înregistrată la ASF 
cu nr. RG/47300/19.05.2015, solicitări la care nu s-a primit răspuns până în prezent; 

- societatea FELAM S.A. Mediaș, prin administratorul special nu a respectat prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 17/2014, 
respectiv nu a solicitat ORC numirea expertului autorizat independent; 

- ținând cont de prevederile art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- potrivit informațiilor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență dna. Bota Eliza Milena este administrator special. 

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

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

având în vedere prevederile art. 2 alin.(5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna BOTA ELIZA MILENA, conform informațiilor furnizate  
de ONRC, în calitate de administrator special al societății FELAM S.A. Mediaș (CUI:805566). 
Art. 2. Administratorul special al societății FELAM S.A. Mediaș are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de 
cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui raport de 
evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3 În cazul în care obligațiile menționate la art. 2 nu vor fi îndeplinite, ASF va aplica sancțiuni corespunzătoare. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei BOTA ELIZA MILENA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății FELAM S.A. Mediaș cu sediul în șoseaua Sibiului 12, Mediaș, jud. Sibiu. 
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. 2520 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, 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 SATURN S.A. Satu Mare sunt tranzacționate pe piața RASDAQ; 
- în cadrul AGEA din data de 17.02.2015 a societății SATURN S.A. Satu Mare, convocată în temeiul Legii nr. 151/2014, s-a hotărât 

„ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise […]”; 
- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 12.03.2015 cu privire la înregistrarea primei cereri de retragere din societate, 

declanșându-se astfel procedura de retragere în conformitate cu Legea nr. 151/2014; 
- Raportul curent publicat în data de 23.03.2015, privind desemnarea de către ORC a expertului autorizat independent; 
- Raportul curent din data de 13.05.2015, privind prețul acțiunilor, stabilit de către expertul autorizat independent, care urma a fi 

plătit acționarilor care au depus cereri de retragere din societate; 



 

- nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 17/2014, care impun achitarea contravalorii acțiunilor 
deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate „în termen de maximum 30 de zile lucrătoare 
calculate de la data: 
a) expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru cererile depuse până la data efectuării de către societate a raportului 

curent prevăzut la art. 8 lit. d)”, termenul de 30 de zile lucrătoare calculându-se începând din data de 13.05.2015  
(data publicării prețului); 

- informațiile comunicate de societate privind întârzierea efectuării plăților, potrivit cărora „nu dispunem de fondurile necesare 
achitării contravalorii acțiunilor SIF BANAT-CRIȘANA. Le-am propus o eșalonare la plată sau o întâlnire cu acționarul principal 
pentru ieșirea din impas”; 

- adresele nr. ASF nr. SI/DETA 22259/29.07.2015 și nr. SI/DETA 25152/07.09.2015, prin care emitentului i s-a solicitat să dispună 
măsurile care se impun în vederea respectării termenului prevăzut de Regulamentul nr. 17/2014 pentru efectuarea plății  
către acționarul care a solicitat retragerea din societate, la care societatea nu a răspuns; 

- domnul Dumitrescu Gheorghe este administratorul unic al societății SATURN S.A. Satu Mare conform informațiilor furnizate de 
ONRC la data de 17.09.2015, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de 

capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.10.2015,  

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 dl Dumitrescu Gheorghe, în calitate de administrator unic al societății 
SATURN S.A. Satu Mare (CUI:639412). 
Art. 2. Societatea SATURN S.A. Satu Mare are obligația, ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii,  
să adopte măsurile necesare în vederea finalizării plății sumei reprezentând contravaloarea acțiunilor deținute de acționarul  
care și-a exercitat dreptul de retragere din societate, la prețul stabilit de expertul autorizat independent desemnat de ORC. 
Art. 3. 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. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dumitrescu Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și societății SATURN S.A. Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Str. Careiului nr. 1-3, jud. Satu Mare, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire și fax. 
Art. 7. 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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2522 / 08.10.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea domnului Turcaș Florin-Marius nr. RG71302/07.08.2015, completată prin adresa nr. 72330/12.08.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții a domnului Turcaș Florin-Marius, acordată prin Decizia  
nr. 1400/28.09.2009. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/020022 care atestă înscrierea domnului Turcaș Florin-Marius  
în calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Turcaș Florin-Marius și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2527 / 08.10.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Filip Maria împotriva Deciziei ASF nr. 1487/06.07.2015 

 

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 doamna Filip Maria, în calitate de administrator unic al SOCIETĂȚII PENTRU 
MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari, împotriva Deciziei ASF nr. 1487/06.07.2015, 

în urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/78625/03.09.2015, doamna Filip Maria, în calitate de administrator unic  

al SOCIETĂȚII PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari, a formulat plângere prealabilă 
împotriva Deciziei ASF nr. 1487/06.07.2015, solicitând în principal anularea/revocarea deciziei, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii 
amenzii cu sancțiunea avertismentului. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1487/06.07.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Filip Maria, în calitate de 
administrator unic al SOCIETĂȚII PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari  
cu amendă în cuantum de 5.000 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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Filip Maria, în calitate de administrator unic al SOCIETĂȚII PENTRU 
MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari, împotriva Deciziei ASF nr. 1487/06.07.2015. 
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 
 

DECIZIA NR. 2528 / 09.10.2015 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de doamna Marinescu Cătălina Adriana împotriva Deciziei ASF nr. 1560/08.07.2015 

 

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 doamna Marinescu Cătălina Adriana împotriva Deciziei ASF nr. 1560/08.07.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/73120/14.08.2015 doamna Marinescu Cătălina Adriana a formulat plângere 

prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1560/08.07.2015, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1560/08.07.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Marinescu Cătălina Adriana în calitate de 

membru al consiliului de administrație al societății ZECASIN S.A., în cadrul perioadei vizate de 120 de zile prevăzută la art. 2 alin. (1) 
din Legea nr. 151/2014, cu amendă în cuantum de 5.000 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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de doamna Marinescu Cătălina Adriana împotriva Deciziei ASF nr. 1560/08.07.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 1560/08.07.2015. 
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. 2529 / 09.10.2015 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de domnul Hanea Dan Octavian împotriva Deciziei ASF nr. 1559/08.07.2015 

 

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 domnul Hanea Dan Octavian împotriva Deciziei ASF nr. 1559/08.07.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/72612/14.08.2015 domnul Hanea Dan Octavian a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 1559/08.07.2015, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1559/08.07.2015, s-a dispus sancționarea domnului Hanea Dan Octavian, în calitate  

de membru al consiliului de administrație al societății ZECASIN S.A., în cadrul perioadei vizate de 120 de zile prevăzută la art. 2 alin. (1) 
din Legea nr. 151/2014, cu amendă în cuantum de 5.000 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 07.10.2015, 

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

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de domnul Hanea Dan Octavian, împotriva Deciziei ASF nr. 1559/08.07.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 1559/08.07.2015. 
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 

 


