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AUTORIZAȚIA NR. 238 / 12.11.2015 
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/89549/16.10.2015, 

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. POP AGATA-SONIA 260/03.11.2015 

2. TOTH GEORGE-FLORIN 261/03.11.2015 
 

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. POP AGATA-SONIA PFR02ASIF/052795 

2. TOTH GEORGE-FLORIN PFR02ASIF/142796 
 

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. 239 / 12.11.2015 
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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentulu i CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 



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

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/88582/14.10.2015 
și nr. RG/88584/14.10.2015, completate prin adresa nr. RG/96680/10.11.2015, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul 
social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. GEORGESCU ADRIAN-MIHAIL 2626/10.02.2006 
2. BOTNARENCO MIHAI 110/07.10.2014 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF, în calitate de agenți delegați, a următoarelor persoane: 
 

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

1. GEORGESCU ADRIAN-MIHAIL PFR02ASIF/291133 

2. BOTNARENCO MIHAI PFR02ASIF/291134 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației 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 GOLDRING S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 240 / 12.11.2015 
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/87936/12.10.2015 și nr. RG/87144/08.10.2015, completată prin adresa nr. RG/87937/12.10.2015, 

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. TATOMIR CONSTANTIN 247/05.10.2015 

2. CHILIAN VLAD-DANIEL 250/05.10.2015 
 

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. TATOMIR CONSTANTIN PFR02ASIF/082793 
2. CHILIAN VLAD-DANIEL PFR02ASIF/302794 

 

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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3374 / 11.11.2015 
În temeiul: 

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

- Deciziei ASF nr. 1623/16.07.2015, prin care s-a impus consiliului de administrație al societății COZIA FOREST S.A. Râmnicu 
Vâlcea obligația de a solicita oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, 
numirea unui alt expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință  
ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Berbece Marian; 

- raportului de evaluare întocmit de domnul Tiberiu Doru Puiu, noul expert autorizat independent desemnat de ORC  
ca urmare a solicitării societății în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei ASF nr. 1623/16.07.2015, 

ca urmare a opiniei ANEVAR, transmisă la ASF, potrivit căreia „neconformitățile raportului de evaluare sunt multiple, astfel încât 
acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea raportului de evaluare de către un alt evaluator.”, 

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

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății COZIA FOREST S.A. Râmnicu Vâlcea are următoarele obligații: 
a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui 

expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării 
realizate de expertul autorizat independent Tiberiu Doru Puiu; 

b) să efectueze regularizările necesare cu acționarii care s-au retras din societate și cărora le-a fost plătită contravaloarea 
acțiunilor deținute (dacă este cazul). 

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Tiberiu Doru Puiu, în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății COZIA FOREST S.A. Râmnicu Vâlcea și va fi publicată în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3375 / 11.11.2015 
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 ELDAINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/87938/12.10.2015, 

completată prin adresa nr. RG/88592/14.10.2015, 
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 
ELDAINVEST S.A., cu sediul social situat în Galați, str. Domnească nr. 17, bl. B, sc. 3, ap. 23, jud. Galați, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 
1. MOISE FLORENTINA 641/05.02.2004 

 



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. MOISE FLORENTINA PFR02ASIF/170303 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3383 / 12.11.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 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, 

având în vedere următoarele: 
- societatea CHEMPARK INVEST S.R.L. deține 34.305.693 de acțiuni reprezentând 51,89% din capitalul social al  

S.C. SINTEZA S.A. Oradea ca urmare a tranzacției din data de 30.12.2011 decontată în data de 04.01.2012; 
- societatea CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat  

în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a societății SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 

- domnul Tibor Tincău deține 100% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea conform informațiilor de la ONRC 
la data de 28.10.2015 și 28,13% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. Oradea conform informațiilor de la Depozitarul Central 
la data de 25.08.2015; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 
- dispozițiile Instrucțiunii CNVM nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte; 
- dispozițiile Deciziei ASF nr. 750/20.04.2015; 
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.11.2015,  

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

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat unic al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al 
societății SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 210.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la ASF, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, 
singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a societății SINTEZA S.A. Oradea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, precum și societății SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3384 / 12.11.2015 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia nr. 3228/29.10.2015 prin care s-a aprobat prospectul proporționat, întocmit în vederea majorării 
capitalului social al societății CLUJANA S.A. Cluj-Napoca conform hotărârii AGEA din data de 03.06.2015, 

ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul articolului 1 al Deciziei ASF nr. 3228/29.10.2015, constând în 
precizarea ca intermediar al ofertei BRD-Groupe Societe Generale S.A., în loc de BT Securities S.A., eroare care nu afectează 
legalitatea și temeinicia deciziei, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se rectifică art. 1 din Decizia ASF nr. 3228/29.10.2015 în ceea ce privește intermediarul ofertei, acesta fiind BT Securities S.A. 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei nr. 3228/29.10.2015 rămân nemodificate. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată BT Securities S.A. și societății CLUJANA S.A. și se va publica în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3385 / 12.11.2015 
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, 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 de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/89549/16.10.2015, 
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 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, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. CONSTANTINESCU PATRICIA 1086/27.10.2011 
 

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

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

1. CONSTANTINESCU PATRICIA PFR02ADEL/400905 
 

Art. 3. Prezenta decizie 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 

 

DECIZIA NR. 3386 / 12.11.2015 
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 Regulamentulu i CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/89474/16.10.2015, 
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 TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center 
Modern, etaj 10, sector 2, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. DUNĂ DAN VICTOR 155/30.06.2014 
 

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. DUNĂ DAN VICTOR PFR02ASIF/402686 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3387 / 12.11.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2)  

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

având în vedere următoarele: 
- Decizia ASF nr. 2377/28.09.2015, prin care s-a impus consiliului de administrație al societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A. obligația  

de a dispune, de îndată, expertului autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin să întreprindă demersurile necesare  
astfel încât, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al societății 
OBCINA RĂDĂUȚI S.A., prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR  
în fișa de verificare să fie înlăturate; 

- raportul de evaluare refăcut de expertul autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin ca urmare a solicitării societății  
în vederea ducerii la îndeplinire a Deciziei ASF nr. 2377/28.09.2015; 

- opinia ANEVAR potrivit căreia „... Întrucât deja evaluatorul autorizat Constantin Pârvulescu a refăcut această evaluare,  
iar neconformitățile constatate în primul raport de evaluare nu au fost înlăturate, considerăm că se impune refacerea evaluăr ii  
de către un alt evaluator autorizat”, comunicată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/92936/29.10.2015, 

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

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează 
pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările  
și completările ulterioare, 

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A. este obligat: 
a) să solicite ORC, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei desemnarea unui expert autorizat independent  

în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare al societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A., în aceiași termeni de referință  
ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin; 

b) să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul). 
Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent PFA Pîrvulescu Constantin, în termen de maximum  
30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății OBCINA RĂDĂUȚI S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3388 / 12.11.2015 
În temeiul: 

- prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1)  
din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- Deciziei ASF nr. 2130/03.09.2015, prin care s-a impus consiliului de administrație al societății ASAM S.A. Iași obligația  
să dispună, de îndată, expertului autorizat independent Crăciunescu Sorin să întreprindă demersurile necesare pentru ca,  
în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al societății ASAM S.A. Iași, 
prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate; 

- raportului refăcut de expertul autorizat Crăciunescu Sorin, ca urmare a solicitării societății, în vederea ducerii la îndeplinire  
a Deciziei ASF nr. 2130/03.09.2015, 

luând în considerare adresa ANEVAR transmisă la ASF, potrivit căreia „Întrucât deja evaluatorul autorizat Crăciunescu 
Sorin a refăcut această evaluare, iar neconformitățile constatate în primul raport de evaluare nu au fost înlăturate, considerăm  



că se impune refacerea evaluării de către alt evaluator autorizat”, 
având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează 

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează 

pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 
luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările  

și completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație al societății ASAM S.A. Iași este obligat: 

a) să solicite ORC, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, desemnarea unui expert autorizat independent  
în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare al societății ASAM S.A. Iași, în aceiași termeni de referință ca ai evaluăr ii 
realizate de expertul autorizat independent Crăciunescu Sorin; 

b) să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul). 
Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Crăciunescu Sorin, în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății ASAM S.A. Iași și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3390 / 12.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de doamna Ciobotariu Domnica împotriva Deciziei ASF nr. 1658/16.07.2015 

 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Ciobotariu Domnica, în calitate de calitate administrator unic  
al societății LOC-IND S.A. Rădăuți, împotriva Deciziei ASF nr. 1658/16.07.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/74607/19.08.2015, doamna Ciobotariu Domnica, în calitate de administrator 

unic al societății LOC-IND S.A. Rădăuți, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1658/16.07.2015,  
solicitând în principal anularea/revocarea deciziei, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1658/16.07.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Ciobotariu Domnica, în calitate de 
administrator unic al societății LOC-IND S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 11.11.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Ciobotariu Domnica, în calitate de administrator unic al societății 
LOC-IND S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1658/16.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3391 / 12.11.2015 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/89425/16.10.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei BURLACU CRISTINA 
GEORGIANA prin Autorizația nr. 115/17.09.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității doamnei BURLACU CRISTINA 
GEORGIANA să notifice ASF cu privire la acest aspect. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE 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. 3392 / 12.11.2015 
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, 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 Regulamentulu i CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/90849/22.10.2015, 
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 BENYI MARGARETA-AURORA prin Decizia nr. 419/06.05.2011 - 
poz. 10, 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/320830 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat  
a doamnei BENYI MARGARETA-AURORA. 
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. 3393 / 13.11.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF BT Securities S.A., procesul-verbal transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Operatorul Mureșan Elena Maria a eliberat extrase de cont și liste de coduri confidențiale, pentru anumite persoane  
care nu erau clienți ai societății cu contract încheiat la data solicitării extrasului de cont din sistemul Depozitarului Central, 
încălcându-se astfel prevederile art. 44 alin. (1) din secțiunea 9 cap. 1 titlul I al Codului S.C. Depozitarul Central S.A. 

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 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 1.000 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Mureșan Elena Maria în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare al SSIF BT Securities S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 3258/10.08.2004, având retrasă autorizația prin Decizia ASF 
nr. 349/27.02.2015), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) 
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.11.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Mureșan Elena Maria în calitate de agent pentru servicii  
de investiții financiare al SSIF BT Securities 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 Mureșan Elena Maria și SSIF BT Securities 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 SSIF BT Securities S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3394 / 13.11.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF BT Securities S.A., procesul-verbal transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare ale unui client al agenției Oradea, din luna septembrie 2014,  
nu au fost transmise către sediul central, încălcându-se prevederile art. 17 alin. (8) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 2.3 
din procedura de lucru privind expedierea și arhivarea documentelor cu privire la tranzacționarea instrumentelor financiare.  
Totodată, prin faptul că documentele aferente activității de tranzacționare a respectivului client nu au fost păstrate și puse  
la dispoziția ASF s-au încălcat prevederile art. 66 alin. (1) și (4), art. 148 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. Articolele încălcate 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 fac parte din titlul III Reguli de conduită, constatându-se astfel și nerespectarea prevederilor 
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, 5 și 6 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 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 7.500 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Petrea Horea Cosmin în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare al SSIF BT Securities S.A. (autorizat prin Decizia CNVM nr. 3258/10.08.2004, având autorizația retrasă prin Decizia ASF 
nr. 327/24.02.2015), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

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. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, 5 și 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.11.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 de lei dl Petrea Horea Cosmin în calitate de agent pentru servicii  
de investiții financiare al SSIF BT Securities 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 Petrea Horea Cosmin și SSIF BT Securities 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 SSIF BT Securities S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3395 / 13.11.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF BT Securities S.A., procesul-verbal transmis societății și obiecțiunile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Sistemul de tranzacționare (platforma BT Trade) al SSIF BT Securities S.A. nu a blocat intrarea ordinului de cumpărare  
în situația în care fondurile sau marjele au fost insuficiente (menționăm cu titlu de exemplu tranzacțiile de cumpărare, în cazul a trei clienți, 
a 8.500 de acțiuni simbol SIF2 din 12.04.2013, a 500 de acțiuni simbol SIF4 din data de 07.10.2014, respectiv a 4.258 de acțiuni 
simbol CACU din data de 23.12.2014), contrar obligației ce derivă din prevederile art. 183 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 184 alin. (1) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 

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. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 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 2.500 de lei. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Nilaș Rareș Doralin în calitate de conducător al SSIF BT Securities S.A. 
(în perioada 13.03.2008-14.01.2015), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

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. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 11.11.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 de lei dl Nilaș Rareș Doralin în calitate de conducător al SSIF BT Securities 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 Nilaș Rareș Doralin și SSIF BT Securities 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 SSIF BT Securities S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3396 / 13.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI  

împotriva Deciziei ASF nr. 2066/31.08.2015 
 

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 CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI 
împotriva Deciziei ASF nr. 2066/31.08.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/86122/08.10.2015, CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA 

BUCUREȘTI (denumită în continuare petentă) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2066/31.08.2015  
prin care s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 de lei a administratorului judiciar al societății AGROFILIP S.A., 
solicitând revocarea integrală a acesteia. 

Prin Decizia ASF nr. 2066/31.08.2015, CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI, în calitate de 
administrator judiciar al societății AGROFILIP 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, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 11.11.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREȘTI  
împotriva Deciziei ASF nr. 2066/31.08.2015. 
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 

 
 


