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Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

AUTORIZAȚIA NR. 232 / 04.11.2015 
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/87110/08.10.2015, 
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. PRICOP IONUȚ-ALEXANDRU 255/14.10.2015 
2. COSMA ADRIAN 254/14.10.2015 

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. PRICOP IONUȚ-ALEXANDRU PFR02ASIF/202787 

2. COSMA ADRIAN PFR02ASIF/242788 

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 Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

AUTORIZAȚIA NR. 233 / 04.11.2015 
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  cererile  SOCIETĂȚII  DE  SERVICII  DE  INVESTIȚII  FINANCIARE  BROKER  S.A.   înregistrate   la  ASF   cu nr. 
RG/87140/08.10.2015, nr. RG/87141/08.10.2015 și nr. RG/87142/08.10.2015, 
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 BROKER S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. MOLDOVAN ADRIANA FLORINA 252/05.10.2015 



2. MORA EMANUEL TIBERIU 251/05.10.2015 

3. ȘOFINEȚ ILEANA 248/05.10.2015 
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. MOLDOVAN ADRIANA FLORINA PFR02ASIF/322789 

2. MORA EMANUEL TIBERIU PFR02ASIF/122790 

3. ȘOFINEȚ ILEANA PFR02ASIF/122791 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 234 / 05.11.2015 
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. 7 alin.  (2) și art. 27         din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), art. 7 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu 
modificările și completările ulterioare, 
analizând  cererea  societății  de   servicii  de  investiții  financiare  ROMBELL  SECUITIES  S.A.,  înregistrată  la  ASF     cu nr. 
RG/28639/27.03.2015, completată prin adresele nr. RG/49916/27.05.2015, nr. RG/56538/22.06.2015, nr. RG/59833/01.07.2015, nr. 
RG/77199/28.08.2015, nr. RG/87450/09.10.2015 și nr. RG/90796/22.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate   și   a   Hotărârii   adoptate   în   ședința   din   data   de   04.11.2015,   Consiliul Autorității 
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A., 
cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 1, ca urmare a restrângerii obiectului 
de activitate, în conformitate cu prevederile pct. 5 din Hotărârea AGEA din data de 20.04.2015, menținută prin hotărârea adoptată la 
pct. 2 din Hotărârea AGEA din data de 27.08.2015. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. va putea presta serviciile și activitățile de investiții, 
precum și serviciile conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (1¹) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
după cum urmează: 
1. servicii și activități de investiții: 
a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
b) executarea ordinelor în numele clienților; 
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; 
1¹. servicii conexe: 
a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în  legătură    cu 
acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; 
c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia  industrială  și  aspectele  conexe  acesteia,  precum 
și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; 
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate. 
Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. 1¹ lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 
privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele 
care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului  de înregistrare mențiuni,  în 
termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de  organizare   și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către ASF. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare  la  data  comunicării  ei  către  societatea  de  servicii  de  investiții  financiare  ROMBELL 
SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
PREȘEDINTE, Mișu NEGRIȚOIU 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 235 / 05.11.2015 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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 art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1)  
și art. 33  alin. (1) lit. a), e)  și k) 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  solicitarea   SAI   VANGUARD   ASSET  MANAGEMENT   S.A.  înregistrată   la  ASF  prin  adresele   cu nr. 
83156/23.09.2015 și nr. 87920/12.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate   și   a   Hotărârii   adoptate   în   ședința   din   data   de   04.11.2015,   Consiliul Autorității 
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1.  Se  autorizează  modificarea  autorizației  de  funcționare  a  SAI  VANGUARD  ASSET  MANAGEMENT  S.A.,  ca  urmare  a 
modificării componenței conducerii societății prin înlocuirea domnului Dărăbuț Dragoș-Ovidiu cu domnul Nichișoiu Romeo Mihai, în 
conformitate cu Decizia consiliului de administrație al SAI nr. 1/21.09.2015. 
Art. 2. Componența Conducerii SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. este următoarea: 
- Nichișoiu Romeo Mihai - director general; 
- Moraru Matilda - director general adjunct. 
Art. 3. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare 
și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI  VANGUARD ASSET MANAGEMENT  S.A.         și 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 236 / 05.11.2015 
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 alin. (1), art. 154  și art. 155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, 
analizând cererea SAI MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 84998/30.09.2015, completată prin adresa nr. 
90879/22.10.2015. 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate   și   a   Hotărârii   adoptate   în   ședința   din   data   de   04.11.2015,   Consiliul Autorității 
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții PLUS INVEST, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2.  Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligația publicării notei de informare      a 
investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www munteniainvest.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. 
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. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
PREȘEDINTE, Mișu NEGRIȚOIU 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

AUTORIZAȚIA NR. 237 / 05.11.2015 
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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 
înregistrată la ASF cu nr. RG/88135/13.10.2015, 
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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., cu sediul social situat în București, str. Dr. Felix nr. 28, et. 4, sector 1, 
următoarea persoană: 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU236-FDIPlusInvestAnexe.pdf


 
Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. ILIE CORNELIU GABRIEL 336/05.07.2007 

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. ILIE CORNELIU GABRIEL PFR02ASIF/402792 

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

DECIZIA NR. 3276 / 04.11.2015 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

Având în vedere următoarele: 
- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) 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 data 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   04.11.2015,   Consiliul Autorității 
de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.11.2015, 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. 3277 / 04.11.2015 
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)  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; 
- Hotărârea nr. 271/23.09.2015, pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, precum și litigiul în instanță 
care are ca obiect anularea Deciziei consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș nr. 46/09.03.2012, de 
validare a rezultatelor majorării de capital social, adoptată prin hotărârea AGEA nr. 81/14.01.2012, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012, 
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   04.11.2015,    Consiliul 
Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 12.11.2015, 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 și în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a făcut obiectul dosarului 
nr. 349/1259/2012, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni, emise de 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 
și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  de 
piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3278 / 04.11.2015 
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. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile    
cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea AGEA PREMIA FINANZIARIA S.p.A. Italia din data de 10.09.2015 prin care s-a aprobat „Se retrage de la 
tranzacționare societatea PREMIA FINANZIARIA S.p.A. de pe sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de BVB”, în 
baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art.  1.  Se  retrag  de  la  tranzacționarea  pe  sistemul  alternativ  administrat  de   BVB   acțiunile   emise   de   societatea   PREMIA 
FINANZIARIA S.p.A. Italia (CUI:4215290877) începând cu data de 09.11.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3279 / 04.11.2015 
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. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile    
cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Hotărârea AGEA PREMIA FINANZIARIA S.p.A. Italia din data de 10.09.2015 prin care s-a aprobat „Se retrage de la 



tranzacționare societatea PREMIA FINANZIARIA S.p.A. de pe sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de BVB”, având 
în vedere Decizia nr. 3278/04.11.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
PREMIA FINANZIARIA S.p.A. Italia, 
în  baza  analizei   direcției   de   specialitate   și   a   Hotărârii   adoptate   în   ședința   din   data   de   0.11.2015,   Consiliul Autorității 
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea PREMIA FINANZIARIA  S.p.A.  Italia  (CUI:4215290877)  începând 
cu data de 09.11.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3288 / 04.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Mintaș Ioan împotriva Deciziei ASF nr. 1919/13.08.2015 
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 domnul Mintaș Ioan,  în  calitate  de  administrator  special  al  societății CIAC S.A., 
împotriva Deciziei ASF nr. 1919/13.08.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF  sub nr. RG/80486/11.09.2015,  domnul Mintaș  Ioan,  în calitate de administrator special  al societății 
CIAC S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1919/13.08.2015, solicitând revocarea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1919/13.08.2015, s-a dispus sancționarea domnului Mintaș Ioan, în calitate de administrator special al 
societății CIAC S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 
De asemenea, s-a prevăzut că administratorul special al societății CIAC S.A. Oradea are obligația de a transmite la ASF și BVB, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, rapoartele curente aferente procedurii de retragere din societate        în baza Legii 
nr. 151/2014, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, precum și Hotărârea aferentă AGEA/AGOA din 
data de 11/12.05.2015/raport curent cu privire la neadoptarea unei hotărâri AGA ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum sau 
majoritate de vot. 
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 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Mintaș Ioan, în calitate de administrator special al societății CIAC S.A., 
împotriva Deciziei ASF nr. 1919/13.08.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 
 

DECIZIA NR. 3299 / 04.11.2015 
În  temeiul  prevederilor  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  și  lit.  d),  art.  3  alin.  (1)  lit.  a),  art.  6  alin.  (1)  și  (3)  și  art.  27 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF  nr. 8/2015       privind agenții 
pentru servicii de  investiții  financiare, agenții delegați și pentru modificarea  și completarea Regulamentului CNVM  nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/85714/02.10.2015, completată 
prin adresa nr. RG/86155/05.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate,  Vicepreședintele   ASF   -  Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1. BÎRSAN CIPRIAN 223/10.09.2014 

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

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

1. BÎRSAN CIPRIAN PFR02ASIF/402706 



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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 
 

DECIZIA NR. 3300 / 04.11.2015 
În  temeiul  prevederilor  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  și  lit.  d),  art.  3  alin.  (1)  lit.  a),  art.  6  alin.  (1)  și  (3)  și  art.  27 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții 
pentru servicii de  investiții  financiare, agenții delegați și pentru modificarea  și completarea Regulamentului CNVM  nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea 
societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/89143/15.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate,  Vicepreședintele   ASF   -  Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de  agent  delegat acordată doamnei CABA ANA MARIA prin  Decizia nr. 419/06.05.2011  - poz. 29,  în 
numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2.  Se radiază înregistrarea cu nr.  PFR02ADEL/400849  care atestă înscrierea în Registrul ASF, în calitate de agent delegat,   a 
doamnei CABA ANA MARIA. 
Art. 3. Prezenta decizie 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 
 

DECIZIA NR. 3301 / 04.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl VULCU IOAN împotriva Deciziei ASF nr. 2175/10.09.2015 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 
31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG 
nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Vulcu Ioan împotriva Deciziei ASF nr. 2175/10.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 88587/14.10.2015, dl Vulcu Ioan a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 
2175/10.09.2015, solicitând diminuarea cuantumului amenzii aplicate prin actul individual contestat. 
Prin Decizia ASF nr. 2175/10.09.2015, dl Vulcu Ioan a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, în calitate de membru 
al consiliului de administrație al societății AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. 
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 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Vulcu Ioan  în calitate de membru al consiliului de administrație al 
emitentului S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2175/10.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3302 / 04.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl TEODORESCU IRINEL împotriva Deciziei ASF nr. 2174/10.09.2015 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 
31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG 
nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Teodorescu Irinel împotriva Deciziei ASF nr. 2174/10.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG. 88587/14.10.2015, dl Teodorescu Irinel a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei 
ASF nr. 2174/10.09.2015, solicitând diminuarea cuantumului amenzii aplicate prin actul individual contestat. 



Prin Decizia ASF nr. 2174/10.09.2015, dl Teodorescu Irinel  a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei în calitate de 
membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de  dl Teodorescu Irinel în calitate de membru al consiliului de administrație al 
emitentului S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2174/10.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3303 / 04.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl IONESCU CONSTANTIN împotriva Deciziei ASF nr. 2176/10.09.2015 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
 a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Ionescu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 2176/10.09.2015. 
 În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
 În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 88587/14.10.2015, dl Ionescu Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva 
Deciziei ASF nr. 2176/10.09.2015, solicitând diminuarea cuantumului amenzii aplicate prin actul individual contestat. 
 Prin Decizia  ASF nr. 2176/10.09.2015, dl Ionescu  Constantin a fost sancționat  cu amendă în cuantum de 5.000 de lei    în 
calitate de membru al consiliului de administrație al societății AGROMEC BĂLCEȘTI 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 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 
Art. 1.  Se respinge  plângerea prealabilă formulată de  dl Ionescu Constantin în calitate de membru al consiliului de administrație   al 
emitentului S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2176/10.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3304 / 04.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl BRAN ANTON împotriva Deciziei ASF nr. 2172/10.09.2015 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
 a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Bran Anton împotriva Deciziei ASF nr. 2172/10.09.2015. 
 În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
 În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG 88587/14.10.2015, dl Bran Anton, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei 
ASF nr. 2172/10.09.2015, solicitând diminuarea cuantumului amenzii aplicate prin actul individual contestat. 
 Prin Decizia ASF nr. 2172/10.09.2015, dl Bran Anton a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei în calitate de 
președinte al consiliului de administrație al societății AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. 
 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 04.11.2015, 
 Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se  respinge  plângerea prealabilă  formulată  de  dl  Bran Anton  în  calitate  de  președinte  al  consiliului  de  administrație al 
emitentului S.C. AGROMEC BĂLCEȘTI S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2172/10.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 
 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3305 / 04.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de societatea CAPITAL INSOL SPRL împotriva Deciziei ASF nr. 2065/31.08.2015 

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 CAPITAL INSOL SPRL împotriva Deciziei ASF nr. 2065/31.08.2015. În urma 
verificărilor au rezultat următoarele: 
În  fapt,  prin  adresa  înregistrată  la  ASF  sub  nr.  RG/87181/08.10.2015,  societatea  CAPITAL  INSOL  SPRL  (denumită în 
continuare petentă) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2065/31.08.2015 prin care s-a dispus sancționarea cu 
amendă în cuantum de 5.000 de lei a administratorului judiciar al societății AGROMEC SLOBOZIA S.A., solicitând revocarea integrală 
a acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 2065/31.08.2015, societatea CAPITAL INSOL SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății AGROMEC 
SLOBOZIA S.A., a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 
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 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea CAPITAL INSOL SPRL împotriva Deciziei ASF nr. 065/31.08.2015. 
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. 3308 / 05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 
 SSIF Broker S.A. a permis achiziția de acțiuni fără disponibil în cont la data tranzacției (22.09.2015), după momentul la care 
clientul cumpărător deținea un portofoliu la SSIF Broker S.A., în lipsa unor limite stabilite de persoana responsabilă cu managementul 
riscului și/sau conducerea executivă cu privire la valoarea operațiunilor permise în lipsa disponibilului, contrar prevederilor art. 3.3 din 
Procedura societății privind politica de executare a ordinelor. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 
297/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 2.000 lei. 
 Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Vasile Burnar în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, 
autorizat prin Decizia CNVM nr. 1621/23.11.2009, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei 
deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) şi 
art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Vasile Burnar în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare 
al S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Vasile Burnar și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3309 / 05.11.2015* 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 



modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 
 SSIF Broker S.A. a permis achiziția de acțiuni fără disponibil în cont la data tranzacției (04.08.2015), după momentul la care 
clientul cumpărător deținea un portofoliu la SSIF Broker S.A., în lipsa unor limite stabilite de persoana responsabilă cu managementul 
riscului și/sau conducerea executivă cu privire la valoarea operațiunilor permise în lipsa disponibilului, contrar prevederilor art. 3.3 din 
Procedura societății privind politica de executare a ordinelor.  
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 
297/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 2.000 lei. 
 Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Mihai Traian Babău în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare, autorizat prin Decizia CNVM nr. 396/26.04.2012, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente 
funcţiei deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) şi 
art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Mihai Traian Babău în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare al S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mihai Traian Babău și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

* cu mențiunea că prin soluția primei instanțe nr. 1336/11.04.2017, Decizia a fost anulată 
 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3310 / 05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 
 SSIF Broker S.A. a permis realizarea unei tranzacții de cumpărare, în data de 16.07.2015, ca primă operațiune realizată, fără 
ca în contul clientului să existe la momentul operațiunii suma necesară acoperirii în totalitate a tranzacției ordonate contrar prevederilor 
art. 3.2 din Procedura societății privind politica de executare a ordinelor.  
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 
297/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 2.000 lei. 
 Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Florin Daniel Gavrilă în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare, autorizat prin Decizia CNVM nr. 182/22.02.2013 – calitate retrasă prin Decizia ASF nr.1972/21.08.2015, care nu şi-a 
îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) şi 
art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 04.11.2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Florin Daniel Gavrilă în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare al S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Florin Daniel Gavrilă și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3311 / 05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 
 1. S.S.I.F Broker S.A. nu a monitorizat în mod continuu relația de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe 
parcursul acesteia și nu a examinat și consemnat circumstanțele și scopul unor operațiuni, inclusiv prin solicitarea unor documente 
suplimentare clienților, deși o serie de operațiuni realizate prin intermediul SSIF Broker S.A. prezentau caracteristicile unor operațiuni 
complexe, neobișnuit de mari și care nu se circumscriau unei tipologii obișnuite, profilului de risc şi profilului activităţii clienților. S-a 
constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5) și ale art. 17 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.  
 În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare 
pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu AMENDĂ în cuantum de 10.000 lei. 
 2. Având în vedere faptul că în cazul anumitor clienți vânzători, reprezentanții acestora au numit terțe părți ca persoane 
împuternicite să dispună asupra contului în relația cu SSIF Broker S.A. evitând astfel contactul personal cu firma și ulterior comunicarea 
având loc numai prin intermediul faxului sau telefonului/e-mailului, se constată faptul că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) 
din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, S.S.I.F. Broker S.A. avea obligația de a întreprinde măsuri corespunzătoare pentru a împiedica 
derularea de operaţiuni suspecte de spălare a banilor, obligație pe care nu și-a îndeplinit-o. Totodată s-a constatat și încălcarea 
procedurii interne a societății referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor. 

 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(1) lit. a) pct. 5, și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.  
 În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare 
pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 7.500 lei. 
 3. S.S.I.F. Broker S.A. nu a identificat pe baza informațiilor deținute, deși avea motive rezonabile să o facă, tranzacţiile și 
operațiunile suspecte efectuate în numele clienţilor săi și nu a raportat aceste operațiuni la ASF și Oficiul Național de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor, contrar obligațiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, prevederi 
ce transpun în legislația secundară a pieței de capital prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) 
din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum 
de 15.000 lei. 
 4. Procedura internă a societății privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu și-a demonstrat caracterul adecvat, contrar 
prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.  
 În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 10.000 lei. 
 Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Alexandra Maxim în calitate de persoană cu responsabilităţi în 
aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism și în calitate de 
ofițer de conformitate al S.S.I.F. Broker S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiilor 
deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, și alin. (2) lit. 
h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei dna Alexandra Maxim în calitate de persoană cu responsabilităţi în 
aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism și  în calitate de 
ofițer de conformitate în cadrul SSIF Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Alexandra Maxim și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3312/05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 
 1. Având în vedere faptul că pentru 3 clienți, s-a permis: 

 realizarea de tranzacții de cumpărare, ca prime operațiuni realizate, fără ca în contul acestora să existe la    
momentul operațiunilor sumele necesare acoperirii în totalitate a tranzacțiilor ordonate; 

 achiziția de acțiuni fără disponibil în cont la momentul tranzacției, după momentul la care aceștia dețineau un   
portofoliu la SSIF Broker S.A., fără a fi stabilite limite cu privire la valoarea operațiunilor de către persoana responsabilă cu 
managementul riscului si/sau conducerea executivă, 
 s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 3.2 și art. 3.3 din Procedura societății privind politica de executare a ordinelor.  
 Faptele constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 
297/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 2. În cazul a 10 clienți ai SSIF Broker S.A., contractele s-au încheiat fără prezența fizică a reprezentanților clienților, nefiind 
respectată procedura prevăzută la art. 167 – art. 169 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM 
nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Ovidiu Adrian Ormenișan în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare autorizat prin Decizia CNVM nr. 761/09.06.2010, care a realizat tranzacțiile la care se face referire la punctul nr. 1 și a 
reprezentat intermediarul la încheierea contractelor la care se face referire la punctul nr. 2, persoană care nu şi-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 
 În conformitate cu prevederile, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 
art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi art. 278 din Legea 
nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei dl. Ovidiu Adrian Ormenișan în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare al S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ovidiu Adrian Ormenișan și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3313/05.11.2015* 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 
 Având în vedere faptul că procedura societății privind politica de executare a ordinelor valabilă din data de 10.07.2015 nu 
stabilește limite privind tranzacțiile care se pot realiza pe descoperit de cont (cu decontarea până în T+2), s-a constatat faptul că 
procedura societății nu și-a dovedit caracterul adecvat nefiind respectate întocmai condițiile și obligațiile prevăzute la art. 64 lit. g) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerinţe organizatorice şi reguli de conduită al Regulamentului 
CNVM nr. 32/2006. S-a constatat astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare referitoare la regulile de conduită ce trebuie respectate. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna. Oana Tudor în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control 
Intern al S.S.I.F. Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1256/13.08.2009, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile 
şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 



 În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 
art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dna. Oana Tudor în calitate de Reprezentant al Compartimentului Control 
Intern al S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Oana Tudor și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

* cu mențiunea că prin soluția primei Instanțe nr. 3982/12.12.2016, Decizia a fost anulată în parte, cuantumul amenzii aplicate 
reclamantei fiind redus de la suma de 5000 lei la suma de 1000 lei. 

 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3314/05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 
 1. Pentru data de decontare 12.08.2015 societatea a acoperit parțial soldul debitor al contului unui client în valoare de 
2.024.559,68 lei, utilizând 1.737.393,91 lei din fondurile clienților creditori ai societății pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultau din 
tranzacţiile efectuate de către clientul debitor. Această situație constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (2) lit. d) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. 
 Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 273 alin (1) lit. a) pct. 
i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 10.000 lei. 
 2. Având în vedere faptul că procedura societății privind politica de executare a ordinelor valabilă din data de 10.07.2015 nu 
stabilește limite privind tranzacțiile care se pot realiza pe descoperit de cont (cu decontarea până în T+2), s-a constatat faptul că 
procedura societății nu și-a dovedit caracterul adecvat nefiind respectate întocmai condițiile și obligațiile prevăzute la art. 64 lit. g) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerinţe organizatorice şi reguli de conduită al Regulamentului 
CNVM nr. 32/2006. S-a constatat astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare referitoare la regulile de conduită ce trebuie respectate. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 3. În cazul a 10 clienți ai SSIF Broker S.A., contractele s-au încheiat fără prezența fizică a reprezentanților clienților, nefiind 
respectată procedura prevăzută la art. 167 –  art. 169 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna. Georgiana Sava, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de 
Control Intern al S.S.I.F. Broker S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. 225/10.09.2014, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. 
(2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) 
și art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.000 lei dna. Georgiana Sava, în calitate de Reprezentant al Compartimentului 
de Control Intern al S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 



constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Georgiana Sava și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3315 / 05.11.2015* 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 
 1. Pentru data de decontare 12.08.2015 societatea a acoperit parțial soldul debitor al contului unui client în valoare de 
2.024.559,68 lei, utilizând 1.737.393,91 lei din fondurile clienților creditori ai societății pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultau din 
tranzacţiile efectuate de către clientul debitor. Această situație constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (2) lit. d) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. 
 Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. 
i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 10.000 lei. 
 2. Având în vedere faptul că procedura societății privind politica de executare a ordinelor valabilă din data de 10.07.2015 nu 
stabilește limite privind tranzacțiile care se pot realiza pe descoperit de cont (cu decontarea până în T+2), s-a constatat faptul că 
procedura societății nu și-a dovedit caracterul adecvat nefiind respectate întocmai condițiile și obligațiile prevăzute la art. 64 lit. g) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerinţe organizatorice şi reguli de conduită al Regulamentului 
CNVM nr. 32/2006. S-a constatat astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare referitoare la regulile de conduită ce trebuie respectate. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Adrian Pop în calitate de Conducător / Director General Adjunct al 
S.S.I.F. Broker S.A., autorizat prin Autorizația ASF nr. A67/05.05.2015, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi 
obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. 
(2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) 
și art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei dl. Adrian Pop în calitate de Conducător / Director General Adjunct al 
S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Adrian Pop și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

* cu mențiunea că prin soluția primei Instanțe nr. 725/2/03.03.2017, Decizia a fost anulată în parte în ceea ce privește sancțiunea 
stabilită pentru contravenția de la punctul 1, în sensul reducerii cuantumului acesteia de la 10.000 lei la 5.000 lei și în ceea ce 

privește sancțiunea finală, în sensul reducerii cuantumului acesteia de la 15.000 lei la 7.500 lei. 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3316 / 05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 



 1. Pentru data de decontare 12.08.2015 societatea a acoperit parțial soldul debitor al contului unui client în valoare de 
2.024.559,68 lei, utilizând 1.737.393,91 lei din fondurile clienților creditori ai societății pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultau din 
tranzacţiile efectuate de către clientul debitor. Această situație constituie practică frauduloasă, în conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (2) lit. d) din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009. 
 Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 273 alin (1) lit. a) pct. 
i) art. 274 alin (1) și art. 275 alin (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 10.000 lei. 
 2. Având în vedere faptul că procedura societății privind politica de executare a ordinelor valabilă din data de 10.07.2015 nu 
stabilește limite privind tranzacțiile care se pot realiza pe descoperit de cont (cu decontarea până în T+2), s-a constatat faptul că 
procedura societății nu și-a dovedit caracterul adecvat nefiind respectate întocmai condițiile și obligațiile prevăzute la art. 64 lit. g) din 
Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din TITLUL III - Cerinţe organizatorice şi reguli de conduită al Regulamentului 
CNVM nr. 32/2006. S-a constatat astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare referitoare la regulile de conduită ce trebuie respectate. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 5.000 lei. 
 Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Grigore Chiș în calitate de Conducător/Director General al S.S.I.F. 
Broker S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1297/26.08.2009, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile 
aferente funcţiei deţinute. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 5/2009, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. 
(2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) art. 274 alin. (1) 
și art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei dl. Grigore Chiș, în calitate de Conducător/Director General al S.S.I.F. 
Broker S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 
amenzii 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Grigore Chiș și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3317 / 05.11.2015 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5  lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. 
(2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.S.I.F. Broker S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control 
inopinat transmis societății şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 
 1. S.S.I.F Broker S.A. nu a monitorizat în mod continuu relația de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor încheiate pe 
parcursul acesteia și nu a examinat și consemnat circumstanțele și scopul unor operațiuni, inclusiv prin solicitarea unor documente 
suplimentare clienților, deși o serie de operațiuni realizate prin intermediul SSIF Broker S.A. prezentau caracteristicile unor operațiuni 
complexe, neobișnuit de mari și care nu se circumscriau unei tipologii obișnuite, profilului de risc şi profilului activităţii clienților. S-a 
constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5) și ale art. 17 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
 În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu AMENDĂ în cuantum de  23.122,69 lei, reprezentând 0,3 % din cifra de afaceri 
netă aferentă exercițiului financiar 2014. 
 2. Având în vedere faptul că în cazul anumitor clienți vânzători, reprezentanții acestora au numit terțe părți ca persoane 
împuternicite să dispună asupra contului în relația cu SSIF Broker S.A. evitând astfel contactul personal cu firma și ulterior comunicarea 
având loc numai prin intermediul faxului sau telefonului/e-mailului, se constată faptul că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) 
din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, S.S.I.F. Broker S.A. avea obligația de a întreprinde măsuri corespunzătoare pentru a împiedica 
derularea de operaţiuni suspecte de spălare a banilor, obligație pe care nu și-a îndeplinit-o. Totodată s-a constatat și încălcarea 
procedurii interne a societății referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(1) lit. a) pct. 5, și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.  



 În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 15.415,12 lei, reprezentând 0,2 % din cifra de afaceri netă 
aferentă exercițiului financiar 2014. 
 3. S.S.I.F. Broker S.A. nu a identificat pe baza informațiilor deținute, deși avea motive rezonabile să o facă, tranzacţiile și 
operațiunile suspecte efectuate în numele clienţilor săi și nu a raportat aceste operațiuni la ASF și Oficiul Național de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor, contrar obligațiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, prevederi 
ce transpun în legislația secundară a pieței de capital prevederile art. 5 alin (1) din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) 
din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum 
de 38.537,82 lei, reprezentând 0,5 % din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului financiar 2014. 
 4. Procedura internă a societății privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu și-a demonstrat caracterul adecvat, contrar 
prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 
 Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. 
(2) lit. h) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.  
 În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu AMENDĂ în cuantum de 23.122,69 lei, reprezentând 0,3 % din cifra de afaceri netă 
aferentă exercițiului financiar 2014. 
 Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă S.S.I.F. Broker S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1197/16.07.2007, 
în calitate de societate de servicii de investiții financiare. 
 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. a) 
pct. 5, și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) și alin. (3) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004 
cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
 În şedinţa din data de 04.11.2015, 
 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei, S.S.I.F. Broker S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 1197/16.07.2007, 
identificată prin CUI 6738423, înregistrată la O.R.C. cu nr. J12/3034/1994, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr. 119, Județul 
Cluj. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile 
de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Finanțelor Publice din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta 
decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei 
achitării amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4.  (1) Se instituie în sarcina SSIF Broker S.A. obligația de a adopta, în termen de 60 de zile, următoarele măsuri: 
a) de a întreprinde măsurile necesare pentru remedierea tuturor aspectelor constatate cu ocazia controlului, reținute în sarcina 
SSIF Broker S.A. și a angajaților societății, și înlăturarea cauzelor care au condus la respectivele situații; 
b) de a realiza un audit intern care să identifice toate vulnerabilitățile la care este expusă societatea, având în vedere faptul ca s-
au evidențiat deficiențe majore ale proceselor pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor; 
c) de a reanaliza, prin intermediul Consiliului de Administrație și conducerii executive, cadrul intern (politici, proceduri, instruire 
personal etc.) astfel încât să se asigure un grad corespunzător de conformitate.  
  (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) societatea va raporta la ASF măsurile adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.S.I.F. Broker S.A. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 3323 / 05.11.2015 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de dna Santa Camelia Alexandrina împotriva Deciziei ASF nr. 1805/03.08.2015 
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 dna Santa Camelia Alexandrina împotriva Deciziei ASF nr. 1805/03.08.2015. În urma 
verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 79130/07.09.2015, dna Santa Camelia Alexandrina, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern din cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A. a  formulat  plângere  prealabilă  împotriva Deciziei 
ASF nr. 1805/03.08.2015 prin care a solicitat, în principal, reindividualizarea sancțiunii aplicate și, în subsidiar, diminuarea cuantumului 
amenzii. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1805/03.08.2015, s-a dispus sancționarea dnei Santa Camelia Alexandrina, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern din cadrul SSIF Interdealer Capital Invest S.A., cu amendă în cuantum de 4.000 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 04.11.2015, 
 
 



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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Santa Camelia Alexandrina împotriva Deciziei ASF nr. 1805/03.08.2015. 
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. 3324 / 05.11.2015 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de dl Mihai Aurelian Mîndruțiu împotriva Deciziei ASF nr. 1806 / 03.08.2015 
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 dl Mihai Aurelian Mîndruțiu împotriva Deciziei ASF nr. 1806/03.08.2015. În urma 
verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 77401/31.08.2015, dl  Mihai  Aurelian  Mîndruțiu,  în  calitate  de  conducător  al SSIF Interdealer 
Capital Invest S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1806/03.08.2015 prin care a solicitat, în principal, 
revocarea sancțiunii aplicate și, în subsidiar, diminuarea cuantumului amenzii. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1806/03.08.2015, s-a dispus sancționarea dlui Mihai Aurelian Mîndruțiu, în calitate de conducător al SSIF 
Interdealer Capital Invest S.A. cu amendă în cuantum de 3.000 de lei. 
În  baza analizei efectuate  de  direcția de  specialitate  din cadrul ASF,  cuprinsă în  anexa  care face  parte  integrantă  din prezenta 
decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Mihai Aurelian Mîndruțiu împotriva Deciziei ASF nr. 1806/03.08.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
DECIZIA NR. 3325 / 05.11.2015 

În  temeiul  prevederilor  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  și  lit.  d),  art.  3  alin.  (1)  lit.  a),  art.  6  alin.  (1)  și  (3)  și  art.  27        din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF  nr. 8/2015       privind agenții 
pentru servicii de investiții financiare,  agenții delegați și pentru modificarea  și completarea Regulamentului CNVM  nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/89581/16.10.2015, completată prin adresa nr. 
RG/91671/26.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate,  Vicepreședintele   ASF   -  Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 
cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. MORTU VIOREL BOGDAN 1611/10.12.2010 

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

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

1. MORTU VIOREL BOGDAN PFR02ASIF/402403 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către 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 
 

DECIZIA NR. 3326 / 05.11.2015 
În  temeiul  prevederilor  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  și  lit.  d),  art.  3  alin.  (1)  lit.  a),  art.  6  alin.  (1)  și  (3)  și  art.  27        din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF  nr. 8/2015       privind agenții 
pentru servicii de  investiții  financiare, agenții delegați și pentru modificarea  și completarea Regulamentului CNVM  nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 
înregistrată  la ASF  cu nr. RG/85206/01.10.2015, completată  prin adresele nr. RG/85310/01.10.2015,  nr. RG/85925/02.10.2015    și 
nr. RG/87730/12.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate,  Vicepreședintele   ASF   -  Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix, et. 4, 
sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1. MANDIȘ SERGIU 89/16.04.2014 

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

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

1. MANDIȘ SERGIU PFR02ASIF/402665 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE 
ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
DECIZIA NR. 3327 / 05.11.2015 

În  temeiul  prevederilor  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  și  lit.  d),  art.  3  alin.  (1)  lit.  a),  art.  6  alin.  (1)  și  (3)  și  art.  27        din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF  nr. 8/2015       privind agenții 
pentru servicii de  investiții  financiare, agenții delegați și pentru modificarea  și completarea Regulamentului CNVM  nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea 
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/91670/26.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate,  Vicepreședintele   ASF   -  Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 
cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. BOGDAN NICULAE 1164/14.09.2010 

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

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

1. BOGDAN NICULAE PFR02ASIF/402376 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 
 

DECIZIA NR. 3329 / 05.11.2015 
În  temeiul  prevederilor  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  și  lit.  d),  art.  3  alin.  (1)  lit.  a),  art.  6  alin.  (1)  și  (3)  și  art.  27        din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF  nr. 8/2015       privind agenții 
pentru servicii de  investiții  financiare, agenții delegați și pentru modificarea  și completarea Regulamentului CNVM  nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea 
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/89077/15.10.2015, 
în  baza  analizei  direcției  de   specialitate,  Vicepreședintele   ASF   -  Sectorul  instrumentelor  și  investițiilor  financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art.  1.  Se  retrage  autorizația  de   agent   pentru   servicii   de   investiții   financiare   acordată   domnului   GRIGORE   MIHAI  prin  
Decizia  nr.  444/20.03.2009,  în  numele  BĂNCII  COMERCIALE  ROMÂNE  S.A.  cu  sediul  social  situat  în  București,     bd. 
Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/402185 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a domnului GRIGORE MIHAI. 
Art. 3.  Prezenta  decizie  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 
 

DECIZIA NR. 3332 / 06.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Iacob Gheorghe împotriva Deciziei ASF nr. 1557/08.07.2015 

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  Iacob  Gheorghe,  în  calitate  de  administrator  unic  al SOCIETĂȚII TRANS 
SĂLAJ S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1557/08.07.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/71163/07.08.2015, domnul Iacob Gheorghe, în calitate  de administrator unic  al 
SOCIETĂȚII TRANS SĂLAJ S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1557/08.07.2015, solicitând în principal 
anularea/revocarea deciziei, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1557/08.07.2015, s-a dispus sancționarea domnului Iacob Gheorghe, în calitate de administrator 
unic al SOCIETĂȚII TRANS SĂLAJ S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 
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 04.11.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Iacob Gheorghe, în calitate de administrator unic al societății 
TRANS SĂLAJ S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1557/08.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 


