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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

ATESTAT NR. 26 / 18.11.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele 
informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererile societăților BLUE LAB CONSULTING S.R.L., DELOITTE AUDIT S.R.L., KPMG ADVISORY S.R.L., 
MAZARS ROMANIA S.R.L., BDO AUDIT S.R.L. și ale domnilor ILIESCU FLORIN-MIHAI și MĂCĂNEAȚĂ COSMIN-MATEI  
de avizare și înscriere în Registrul public al ASF în calitate de auditori IT externi, 

ținând cont de publicarea Regulamentului ASF nr. 11/2015 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din  
7 octombrie 2015, care a modificat printre altele prevederile art. 5 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul nr. 4/2009, Secțiunea 23 - 
Auditori IT cuprinzând: 

a) Subsecțiunea 1 - Auditori IT, persoane fizice din România (AITFR); 
b) Subsecțiunea 2 - Auditori IT, persoane fizice din alte state (AITFS); 
c) Subsecțiunea 3 - Auditori IT, persoane juridice din România (AITJR); 
d) Subsecțiunea 4 - Auditori IT, persoane juridice din alte state (AITJS), 

în completare la avizele emise de ASF pentru acești auditori IT externi, 
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11.11.2015,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 
ATESTAT 

Art. 1. Se atestă înscrierea următoarelor societăți și persoane fizice în Registrul public al ASF în calitate de auditori IT externi: 
 

Nr. crt. Auditor IT extern Aviz ASF Număr de înscriere în Registrul ASF 

1 BLUE LAB CONSULTING S.R.L. 269/04.08.2015 PJR23AITJR/400001 
2 ILIESCU FLORIN-MIHAI 270/04.08.2015 PFR23AITFR/400009 

3 DELOITTE AUDIT S.R.L. 271/04.08.2015 PJR23AITJR/400002 

4 MĂCĂNEAȚĂ COSMIN-MATEI 306/10.09.2015 PFR23AITFR/400010 
5 MAZARS ROMANIA S.R.L. 360/16.11.2015 PJR23AITJR/400003 

6 KPMG ADVISORY S.R.L. 361/16.11.2015 PJR23AITJR/400004 

7 BDO AUDIT S.R.L. 362/16.11.2015 PJR23AITJR/400005 
 

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui auditorilor IT externi prezentați la art. 1 și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 27 / 18.11.2015 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea nr. 11/2005, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea SIF MOLDOVA nr. 5961/08.10.2015, înregistrată la ASF cu nr. 87339/08.10.2015, 
având în vedere Decizia ASF nr. 352/02.03.2015 prin care a fost înregistrată componența anterioară a grupului SIF MOLDOVA, 



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

ATESTAT 
Art. 1. Componența grupului SIF MOLDOVA, conform declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății,  
este următoarea: 
 

SIF Moldova S.A. - societate mamă 
Nr. crt. Societățile din cadrul grupului Deținător de participație % 

1. Mecanica Ceahlău S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 60,814 

2. Regal Galați S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 93,021 
3. Țesătoriile Reunite București S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 100,000 

4. Casa S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 99,026 

5. Asset Invest S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 99,995 
6. Agribusiness Capital S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 99,999 

7. Agrointens S.R.L. S.C. Agribusiness Capital S.A. (deținător indirect) 100,000 

8. Agroland Capital S.A. S.C. Agribusiness Capital S.A. (deținător indirect) 99,992 

9. Real Estate Asset S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 99,999 
10. Opportunity Capital S.A. SIF Moldova S.A. (deținător direct) 99,993 

11. Hotel Sport Cluj S.A. S.C. Opportunity Capital S.A. (deținător direct) 99,999 
 

Art. 2. Prevederile Deciziei ASF nr. 352/02.03.2015 își încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către SIF MOLDOVA și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 241 / 19.11.2015 
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 Regulamentului 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 cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/90278/20.10.2015, 

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 delegat, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. HOZA RADU-NICOLAE-CRISTIAN 249/05.10.2015 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. HOZA RADU-NICOLAE-CRISTIAN PFR02ADEL/121135 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 242 / 20.11.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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 baza prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 
alin. (1) lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor,  
a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând solicitările Zepter Asset Management SAI S.A. transmise prin adresele înregistrate cu nr. RG/75566/21.08.2015 
și nr. RG/76730/27.08.2015, completate prin adresele nr. RG/85471/01.10.2015, nr. RG/88741/14.10.2015, nr. RG/91268/23.10.2015, 
nr. RG/91788/27.10.2015 și nr. RG/95268/03.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a Zepter Asset Management SAI S.A.,  
ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 26.10.2015 și cu 
actul constitutiv actualizat al societății. Componența consiliului de administrație a Zepter Asset Management SAI S.A. este următoarea: 

- Dzomba Cedomir - președinte; 
- Dumitrescu Constantin-Gabriel - membru; 
- Bulciu Emil - membru. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Zepter Asset Management SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 243 / 20.11.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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 baza prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 
alin. (1) lit. a), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor,  
a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând solicitările Zepter Asset Management SAI S.A. transmise prin adresele înregistrate cu nr. RG/75566/21.08.2015 
și nr. RG/76730/27.08.2015, completate prin adresele nr. RG/85471/01.10.2015, nr. RG/88741/14.10.2015, nr. RG/91268/23.10.2015, 
nr. RG/91788/27.10.2015 și nr. RG/95268/03.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a Zepter Asset Management SAI S.A.,  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 26.10.2015.  
Componența conducerii societății Zepter Asset Management SAI S.A. este următoarea: 

- Bulciu Emil - director general; 
- Hancu Mihail - director general adjunct. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Zepter Asset Management SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 244 / 20.11.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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 baza prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 
alin. (1) lit. b), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor,  
a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând solicitările SAI MUNTENIA INVEST S.A. transmise prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 81182/15.09.2015 și 
nr. 81923/17.09.2015, completate prin adresele nr. 88607/14.10.2015, nr. 89146/15.10.2015, nr. 90583/21.10.2015, nr. 95478/04.11.2015 
și nr. 97270/11.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare  
a modificării componenței consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2 din data de 10.09.2015. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 245 / 20.11.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) 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 baza prevederilor art. 23 alin. (1) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 33 
alin. (1) lit. e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor,  
a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând solicitările SAI MUNTENIA INVEST S.A. transmise prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 81182/15.09.2015 și 
nr. 81923/17.09.2015, completate prin adresele nr. 88607/14.10.2015, nr. 89146/15.10.2015, nr. 90583/21.10.2015, nr. 95478/04.11.2015 
și nr. 97270/11.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare  
a modificării componenței conducerii societății în conformitate cu Hotărârea CA nr. 34/2 din data de 16.09.2015.  
Componența conducerii SAI MUNTENIA INVEST S.A. este următoarea: 

- FILIMON Gabriel 
- BUZATU Dănuț Florin 
- TRANDAFIR Florica. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 360 / 16.11.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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



în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele 
informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea societății MAZARS ROMANIA S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 76040/25.08.2015, 
completată prin documentația depusă prin adresa nr. 78149/02.09.2015, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11.11.2015,  
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează societatea MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 2, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, et. 
5, camerele 4-5 și 8, în calitate de auditor IT extern. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societății MAZARS ROMANIA S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 361 / 16.11.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele 
informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea societății KPMG ADVISORY S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 73526/17.08.2015, completată 
prin documentația depusă prin adresa nr. 79911/09.09.2015, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11.11.2015,  
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează KPMG ADVISORY S.R.L., cu sediul social în București, sector 1, șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, et. P, 
camera 04, în calitate de auditor IT extern. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui KPMG ADVISORY S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 362 / 16.11.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele 
informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea societății BDO AUDIT S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 78947/04.09.2015, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11.11.2015,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează societatea BDO AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, sector 3, str. Învingătorilor nr. 24, et. 1-4, în calitate 
de auditor IT extern. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societății BDO AUDIT S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 374 / 20.11.2015 
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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit 

financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea auditorului financiar BDO AUDIT S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/68944/31.07.2015, completată 

prin adresele nr. RG/79856/09.09.2015, nr. RG/86163/05.10.2015, nr. RG/87486/09.10.2015 și nr. RG/89494/16.10.2015, 
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: 



AVIZ 
Art. 1. Se avizează auditorul financiar BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, str. Învingătorilor nr. 24, et. 1-4, sector 3, 
CUI:6546223, având Autorizația CAFR nr. 18/02.08.2001, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, 
reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare. 
Art. 2. Societatea BDO AUDIT S.R.L. are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata 
deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la 
retragerea prezentului aviz. 
Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1  
va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia auditorului financiar BDO AUDIT S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică, precum și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 375 / 20.11.2015 
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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit 

financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., înregistrată la ASF  

cu nr. RG/72218/12.08.2015, completată prin adresele nr. nr. RG/81202/15.09.2015, nr. RG/85373/01.10.2015 și nr. RG/87246/08.10.2015, 
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: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează auditorul financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul în București, bd. Ion 
Mihalache nr. 15-17, CLĂDIREA BUCHAREST TOWER CENTER, etaj 21, sector 1, CUI:11909783, având Autorizația CAFR  
nr. 77/15.08.2001, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare. 
Art. 2. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul 
avizării pe toată durata deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate 
de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda 
la retragerea prezentului aviz. 
Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1  
va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 376 / 20.11.2015 
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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit 

financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea auditorului financiar FLOREA MARIA, înregistrată la ASF cu nr. RG/65551/21.07.2015, completată prin 

adresa nr. RG/70762/06.08.2015, 
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: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează auditorul financiar FLOREA MARIA, având certificatul de membru CAFR nr. 204/05.01.2001, în vederea 
desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și 
investițiilor financiare. 



Art. 2. Dna FLOREA MARIA are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii  
de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor 
și investițiilor financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la retragerea prezentului aviz. 
Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1  
va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia doamnei FLOREA MARIA și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, precum și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 377 / 20.11.2015 
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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12 și art. 17 din Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit 

financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea auditorului financiar G5 CONSULTING S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/69540/03.08.2015, 

completată prin adresele nr. RG/78519/03.09.2015, nr. RG/84845/30.09.2015, nr. RG/85195/01.10.2015, nr. RG/86078/05.10.2015 
și nr. RG/887949/12.10.2015, 

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: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează auditorul financiar G5 CONSULTING S.R.L. cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24, sc. A, ap.2, jud. Cluj, 
CUI:14650690, având Autorizația CAFR nr. 223/02.07.2002, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile 
autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare. 
Art. 2. G5 CONSULTING S.R.L. are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii 
de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la 
retragerea prezentului aviz. 
Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1  
va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia auditorului financiar G5 CONSULTING S.R.L. și se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 378 / 20.11.2015 
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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. i), art. 228 alin. (3), art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. administrator al SIF MUNTENIA S.A., înregistrată la ASF  
prin adresa cu nr. 87590/09.10.2015, completată prin adresa nr. 95266/.03.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează actul adițional nr. 2/08.10.2015 la contractul de depozitare nr. 2361/11.04.2006, încheiat între  
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și SAI MUNTENIA INVEST S.A. în calitate de administrator al SIF MUNTENIA S.A.,  
cu modificările menționate în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite la ASF, în termen de 15 zile, actul adițional nr. 2/08.10.2015  
la contractul de depozitare nr. 2361/11.04.2006 încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. modificat conform celor 
precizate în anexă. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SAI MUNTENIA INVEST S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3398 / 16.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl Ion Besoiu împotriva Deciziei ASF nr. 2187/10.09.2015 

 

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 Ion Besoiu, în calitate de membru al consiliului de administrație al 
societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2187/10.09.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/89236/15.10.2015, dl Ion Besoiu, în calitate de membru al consiliului de 

administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2187/10.09.2015, 
solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2187/10.09.2015, s-a dispus sancționarea dlui Ion Besoiu, în calitate de membru al consiliului 
de administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 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 dl Ion Besoiu împotriva Deciziei ASF nr. 2187/10.09.2015. 
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. 3399 / 16.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dna Cristina Ioana Stroia împotriva Deciziei ASF nr. 2188/10.09.2015 

 

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 dna Cristina Ioana Stroia, în calitate de membru al consiliului de 
administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2188/10.09.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/89236/15.10.2015, dna Cristina Ioana Stroia, în calitate de membru  

al consiliului de administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF 
nr. 2188/10.09.2015, solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2188/10.09.2015, s-a dispus sancționarea dnei Cristina Ioana Stroia, în calitate de membru  
al consiliului de administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 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 dna Cristina Ioana Stroia împotriva Deciziei ASF nr. 2188/10.09.2015. 
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. 3400 / 16.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl Sergiu Iacob Cipariu împotriva Deciziei ASF nr. 2189/10.09.2015 

 

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 Sergiu Iacob Cipariu, în calitate de membru al consiliului de administrație 

al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2189/10.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/89236/15.10.2015, dl Sergiu Iacob Cipariu, în calitate de membru al consiliului 

de administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2189/10.09.2015, 
solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2189/10.09.2015, s-a dispus sancționarea dlui Sergiu Iacob Cipariu, în calitate de membru  
al consiliului de administrație al societății Minerva - Galeriile Comerciale S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 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 dl Sergiu Iacob Cipariu împotriva Deciziei ASF nr. 2189/10.09.2015. 
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. 3401 / 16.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de S.C. Ildate Management S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 1790/30.07.2015 

 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. Ildate Management S.R.L., în calitate de președinte al CA al societății 
Chimica S.A. Orăștie, împotriva Deciziei ASF nr. 1790/30.07.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/77552/31.08.2015, S.C. Ildate Management S.R.L., în calitate de președinte al CA 

al societății Chimica S.A. Orăștie, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1790/30.07.2015, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 1790/30.07.2015, s-a dispus sancționarea societății Ildate Management S.R.L. 

(CUI:28572681), cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Vântului nr. 15, jud. Cluj, în calitate de președinte al CA al societății  
Chimica S.A. Orăștie (CUI:2148292), cu amendă în cuantum de 11.004,03 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri netă a societății 
Ildate Management S.R.L. pe anul 2014). 

De asemenea, s-a prevăzut obligația în sarcina consiliului de administrație al societății Chimica S.A. Orăștie de a dispune 
măsurile care se impun astfel încât, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, să publice raportul curent  
cu privire la prețul acțiunilor care urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate. 

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 S.C. Ildate Management S.R.L., în calitate de președinte al CA al societății 
Chimica S.A. Orăștie, împotriva Deciziei ASF nr. 1790/30.07.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3402 / 16.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Jalbă Liviu Ioan împotriva Deciziei ASF nr. 1956/19.08.2015 

 

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 Jalbă Liviu Ioan, în calitate de administrator unic al societății 
MICROELECTRONICA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1956/19.08.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 



Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/80170/10.09.2015, domnul Jalbă Liviu Ioan, în calitate de administrator unic  
al societății MICROELECTRONICA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1956/19.08.2015,  
solicitând revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1956/19.08.2015, s-a dispus sancționarea domnului Jalbă Liviu Ioan, în calitate de 
administrator unic al societății MICROELECTRONICA S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 de lei. 

De asemenea, s-a prevăzut că „administratorul unic al societății MICROELECTRONICA S.A. are următoarele obligații:  
a) de a transmite la ASF, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, raportul de evaluare întocmit de Ardeleanu Ioan - 
expert autorizat independent și opinia expertului cu privire la sesizările acționarilor; b) să întreprindă, în termen de 5 zile lucrătoare, 
demersurile necesare în vederea achitării către acționarii îndreptățiți a prețului de 5,39 lei/acțiune conform dispozițiilor  
Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014; c) să informeze ASF și BVB cu privire la realizarea obligației prevăzute la pct. b)”. 

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 domnul Jalbă Liviu Ioan, în calitate de administrator unic al societății 
MICROELECTRONICA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 1956/19.08.2015. 
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 

 

DECIZIA NR. 3412 / 17.11.2015 
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 SAI SIRA S.A., procesul-verbal de control transmis societății și observațiile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

Societatea nu a respectat prevederile art. 8 alin. (2) și ale art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012, privind nivelul minim  
al capitalului inițial, stabilit de art. 8 alin. (1) din același act normativ, pentru perioada raportărilor privind nivelul capitalului inițial 
aferente lunilor iunie și septembrie 2013. Această faptă constituie contravenție conform art. 195 lit. a) din OUG nr. 32/2012,  
cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă SAI SIRA S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor 
autorizată prin Decizia CNVM nr. 256/19.01.2004, modificată prin Autorizația ASF nr. A/83/03.04.2014. 

În baza prevederilor art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (5), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 al in. (1)  
din OUG nr. 32/2012, 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 2.545,25 lei (reprezentând 0,3% din cifra de afaceri netă aferentă exercițiului 
financiar 2014) SAI SIRA S.A., identificată prin CUI 8106253, înregistrată la ORC cu nr. J40/914/1996, cu sediul social în București, 
str. Lainici nr. 44-46, etaj 1, apartament 4, sector 1. 
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. Prezenta decizie va fi comunicată SAI SIRA S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3413 / 17.11.2015 
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 SAI SIRA S.A., procesul-verbal de control transmis societății și observațiile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. numirea unui nou înlocuitor al directorilor societății, din data de 25.03.2015, precum și retragerea, din data de 12.03.2015,  
a persoanei care deținuse anterior această calitate, au fost notificate cu întârziere la ASF, constatându-se depășirea termenului 
de 15 zile stabilit de art. 32 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) și art. 24 alin. (1) lit. d) 



din același act normativ și art. 12 alin. (1) teza 2 din OUG nr. 32/2012. Această faptă constituie contravenție conform art. 195 lit. a) 
din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 232 din Regulamentul ASF  
nr. 9/2014 și ale art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012,  
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment; 

2. începând cu luna ianuarie 2014 și până la data controlului, aceeași persoană a exercitat concomitent atât atribuțiile  
de reprezentant al Compartimentului control intern, cât și cele de director financiar, activități de natura celor pe care trebuie  
să le controleze în calitate de reprezentant al CCI, nefiind respectate prevederile art. 36 lit. d) din Regulamentul nr. 9/2014.  
De asemenea, menționăm că la momentul autorizării acestei persoane în calitate de reprezentant al CCI, societatea a fost notificată 
de către direcția de specialitate a ASF cu privire la obligativitatea remedierii acestei situații. 

Nerespectarea în formă continuată a condițiilor care au stat la baza autorizării/avizării, prevăzute la art. 36 lit. d)  
din Regulamentul ASF nr. 9/2014 (emise în aplicarea art. 14 din OUG nr. 32/2012), coroborat cu prevederile art. 22 alin. (4) lit. c)  
din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare atât la specializarea Compartimentului de control intern  
în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației incidente pieței de capital, cât și la interdicția 
impusă reprezentantului Compartimentului de control intern de a exercita atribuții de natura celor pe care trebuie să le controleze, 
reprezintă contravenție conform art. 195 lit. a) din același act normativ. În conformitate cu prevederile art. 232 din Regulamentul ASF 
nr. 9/2014 și ale art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Tania Mariana Mălureanu, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern, autorizată prin Autorizația nr. 5/21.01.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (5), 
art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, 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 avertisment dna Tania Mariana Mălureanu în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern 
al SAI SIRA S.A., autorizată prin Autorizația ASF nr. 5/21.01.2014. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Tania Mariana Mălureanu și SAI SIRA S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3414 / 17.11.2015 
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 SAI SIRA S.A., procesul-verbal de control transmis societății și observațiile 
acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. numirea unui nou înlocuitor al directorilor societății, din data de 25.03.2015, precum și retragerea, din data de 12.03.2015,  
a persoanei care deținuse anterior această calitate, au fost notificate cu întârziere la ASF, constatându-se o depășire  
a termenului de 15 zile stabilit de art. 32 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) și art. 24 
alin. (1) lit. d) din același act normativ și art. 12 alin. (1) teza 2 din OUG nr. 32/2012. Această faptă constituie contravenție 
conform art. 195 lit. a) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 232  
din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și ale art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1)  
din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment; 

2. începând cu luna ianuarie 2014 și până la data controlului, aceeași persoană a exercitat concomitent atât atribuțiile  
de reprezentant al Compartimentului control intern, cât și cele de director financiar, activități de natura celor pe care trebuie  
să le controleze în calitate de reprezentant al CCI, nefiind respectate prevederile art. 36 lit. d) din Regulamentul nr. 9/2014.  
De asemenea, menționăm că la momentul autorizării acestei persoane în calitate de reprezentant al Compartimentului control 
intern, societatea a fost notificată de către direcția de specialitate a ASF cu privire la obligativitatea remedierii acestei situații. 

Nerespectarea în formă continuată a condițiilor care au stat la baza autorizării/avizării, prevăzute la art. 36 lit. d)  
din Regulamentul ASF nr. 9/2014 (emise în aplicarea art. 14 din OUG nr. 32/2012), coroborat cu prevederile art. 22 alin. (4) lit. c) 
din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare atât la specializarea compartimentului de control intern 
în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației incidente pieței de capital, cât și la interdicția 
impusă reprezentantului Compartimentului de control intern de a exercita atribuții de natura celor pe care trebuie  
să le controleze, reprezintă contravenție conform art. 195 lit. a) din același act normativ. În conformitate cu prevederile art. 232 
din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și ale art. 194, art. 195 lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 



alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă 
în cuantum de 1.500 de lei; 

3. s-a constatat o depășire a limitei impuse de art. 85 alin. (3) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare (10% 
din activ în valori mobiliare emise de același emitent), precum și 8 cazuri de depășire a limitelor impuse prin reglementările 
interne ale fondurilor (50% din activ în depozite bancare, 10% din activ în titluri OPC și minimum 75% din activ în instrumente 
financiare derivate), dintre care 4 situații reprezintă și încălcări ale art. 14 alin. (1) din Instrucțiunea CNVM nr. 2/2006  
(minimum 75% din activ în instrumente financiare derivate). 

Aceste fapte reprezintă contravenții conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 195 lit. m) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.  
În conformitate cu prevederile art. 23 din Instrucțiunea CNVM nr. 2/2006, ale art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), 
art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), 
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă 
se stabilește sancțiunea cu avertisment. 

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Marius Dorel Olteanu în calitate de director general (având și atribuții 
de persoană responsabilă pentru deciziile investiționale, conform declarațiilor oferite cu ocazia controlului periodic efectuat  
și a organigramei puse la dispoziție), autorizat prin Decizia CNVM nr. 1578/04.08.2008, și înlocuitor al reprezentantului 
Compartimentului control intern (pentru nerespectarea limitei investiționale constatate în data de 04.12.2013 pentru FÎI Omnihedge), 
care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 23 din Instrucțiunea CNVM nr. 2/2006, art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 194,  
art. 195 lit. a) și lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (5), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 32/2012,  
cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), 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 1.500 de lei dl Marius Dorel Olteanu în calitate de director general și înlocuitor al 
reprezentantului Compartimentului de control intern al SAI SIRA S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 1578/04.08.2008. 
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 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. Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru 
eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cu privire la măsurile astfel adoptate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Marius Dorel Olteanu și SAI SIRA S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3418 / 17.11.2015 
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. 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. 179 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Decizia ASF nr. 2732/21.10.2015 prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de 
societatea FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de societatea FORAJ SONDE S.A. Videle, 

ca urmare a adresei SSIF GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/96957/10.11.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.11.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de FORAJ SONDE S.A. Videle 
inițiată de FORAJ SONDE S.A. Videle. Amendamentul constă în prelungirea perioadei de derulare până în data de 16.12.2015, 
inclusiv. Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3419 / 18.11.2015 
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 CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/87589/09.10.2015, completată prin adresa nr. RG/ 6767/04.11.2015, 
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 CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. cu sediul social situat în București, bd. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc.2, parter, 
tronson 2/4, sector 3 următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 
1. TIRIPA GABRIEL CIPRIAN 321/30.01.2006 

 

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 înregistrare în Registrul ASF 
1. TIRIPA GABRIEL CIPRIAN PFR02ASIF/090318 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3424 / 19.11.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

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

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF IEBA TRUST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG 88631/14.10.2015, nr. 90688/21.10.2015 și 

nr. 95159/03.11.2015, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/2014, nr. 41/2014 și nr. 40/2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  

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

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea PRIMCOM S.A. București, inițiată de 
societatea PRIMCOM S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 187.689 de acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 30 de lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 26.11.2015-18.12.2015; 
 intermediarul ofertei: SSIF IEBA TRUST S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF. 

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3425 / 20.11.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- la data de 15.06.2015 a fost publicat raportul curent privind convocarea pentru data de 17/20.07.2015, la solicitarea acționarului 

semnificativ S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. (cu o deținere de 13,20% din capitalul social), a Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor societății BERMAS S.A. Suceava, cu data de referință 06.07.2015, având următoarele puncte pe ordinea de zi 
(notificată în data de 15.05.2015 de către S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. prin Birou Executor Judecătoresc Manoilă Vasile Botoșani): 
- revocarea actualului consiliu de administrație al S.C. BERMAS S.A. și implicit al directorilor desemnați din rândul consiliului  

sau de către aceștia; 
- alegerea unui nou consiliu de administrație al S.C. BERMAS S.A. prin vot cumulativ, cu un număr de cel puțin 5 membri 

conform dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004; 
- proiectul de hotărâre AGOA propus de acționarul semnificativ, precum și formularele procurii speciale de reprezentare  

și buletinului de vot prin corespondență cuprindeau precizarea clară a numărului de 5 (cinci) membri; 
- ulterior, prin mai multe adrese (adresele înregistrate la S.C. BERMAS S.A. Suceava cu nr. 2245/26.06.2015, nr. 2270/30.06.2015 

și nr. 2307/01/07/2015), S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. a adus clarificări suplimentare cu privire la punctele introduse  
pe ordinea de zi a AGOA din data de 17/20.07.2015, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de aplicare a dispozițiilor art. 235 
din Legea nr. 297/2004 în raport cu solicitarea acestora,solicitând în mod expres reprezentanților S.C. BERMAS S.A. Suceava 
să nu modifice/distorsioneze sensul cererii formulate în calitate de acționar semnificativ, iar în conformitate cu prevederile art. 7 
din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 să facă disponibilă o noua ordine de zi revizuită folosind procedura prevăzută de lege,  
în conformitate cu dispozițiile legale invocate; 

- AGOA convocată pentru data de 17/20.07.2015 s-a desfășurat având puncte pe ordinea de zi rezoluțiile redactate conform cererii 
inițiale ale S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L., fără a se lua în considerare clarificările aduse ulterior de acționar; 

- dna ANISOI ELENA, președintele consiliului de administrație al S.C. BERMAS S.A. a deținut calitatea de președinte de ședință, 
în AGOA S.C. BERMAS S.A. Suceava din data de 17.07.2015: 

a) nu s-a aprobat revocarea membrilor în funcție ai consiliului de administrație al S.C. BERMAS S.A. Suceava; 
b) întrucât consiliul de administrație în funcție nu a fost revocat și nu a fost precizat cu exactitate numărul de membri ce urma  

să formeze un nou consiliu de administrație, s-a considerat că punctul 2 al ordinii de zi rămâne fără obiect. 
În raport cu desfășurarea AGOA din data de 17.07.2015, conduita doamnei ANISOI ELENA - președinte al CA, în calitate 

de președinte al ședinței AGOA din data de 17.07.2015, a condus la lipsirea de efect a solicitării acționarului S.C. VIVAT 
CONSTRUCT S.R.L. ce viza „alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ” și a avut ca efect lezarea 
drepturilor conferite de deținerile de acțiuni S.C. BERMAS S.A., fiind de natură a aduce prejudicii deținătorilor acestora,  
pentru următoarele considerente: 

- în ceea ce privește modalitatea de vot a pct. 2 de pe ordinea de zi (alegerea unui nou consiliu de administrație prin vot cumulativ), 
din mențiunile consemnate în procesul-verbal al ședinței AGOA din data de 17.07.2015, a rezultat faptul că doamna ANISOI ELENA 
a supus la vot propunerea unui acționar de a respinge această rezoluție, motivată de faptul că nu a fost aprobată revocarea 
administrațiilor în funcție și nu a fost propus un număr concret de membri CA, în condițiile în care actul constitutiv al societății 
prevede un număr de trei membri, deși în proiectul de hotărâre AGOA propus de acționarul semnificativ, precum și în formularele 
procurii speciale de reprezentare și buletinului de vot prin corespondență era menționat cu exactitate numărul de 5 (cinci) membri; 

- se reține faptul că, în cadrul AGOA S.C. BERMAS S.A. din data de 17.07.2015, a fost supusă la vot și respinsă însăși alegerea 
membrilor CA prin metoda votului cumulativ, în loc ca acționarii să se pronunțe direct cu privire la candidaturile depuse pentru 
aceste funcții, fapt ce a dus la nesocotirea dreptului acționarului semnificativ al societății acordat de art. 235 din Legea nr. 297/2004; 

- astfel, se poate considera că doamna ANISOI ELENA a supus aprobării acționarilor un punct care nu figura pe ordinea de zi  
a ședinței AGOA, în contradicție cu prevederile art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare; 

- ca urmare a supunerii la vot a unui punct care nu se afla pe ordinea de zi în AGOA din data de 17.07.2015, în cadrul respectivei 
ședințe s-a respins „alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ”, rezoluție ce fusese introdusă pe ordinea 
de zi la solicitarea formulată de către acționarul S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. 

Având în vedere prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții  
și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna ANISOI ELENA, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. BERMAS S.A. Suceava și președinte al ședinței AGOA din data de 17.07.2015. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenienta,  



în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile  
art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF 
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei ANISOI ELENA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății 
BERMAS S.A. Suceava, cu sediul în Suceava, Platforma Industrială Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de 
capital - Decizii și pe site-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3429 / 20.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de CII BODEA GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2280/16.09.2015 

 

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 CII BODEA GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2280/16.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/90651/21.10.2015, BODEA GHEORGHE - Cabinet individual de insolvență,  

în calitate de administrator judiciar al societății SPECIAL S.A. (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă 
împotriva Deciziei ASF nr. 2280/16.09.2015, solicitând anularea acesteia ca fiind netemeinică și nelegală și pe cale de consecință 
exonerarea de la plata amenzii de 5.000 de lei. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2280/16.09.2015 s-a dispus sancționarea petentului cu amendă contravențională în cuantum 
de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic  
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 19.11.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CII BODEA GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2280/16.09.2015. 
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. 3431 / 20.11.2015  
privind plângerea prealabilă formulată de LEX FORI IPURL împotriva Deciziei ASF nr. 2181/10.09.2015 

 

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 LEX FORI IPURL, în calitate de administrator judiciar al  
S.C. METALURGICA S.A. Vlăhița (CUI:498143), împotriva Deciziei ASF nr. 2181/10.09.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/89639/19.10.2015, LEX FORI IPURL, în calitate de administrator judiciar al 

S.C. METALURGICA S.A. Vlăhița, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2181/10.09.2015, solicitând admiterea 
contestației și anularea în totalitate a Deciziei nr. 2181/2015 emisă de ASF. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2181/10.09.2015, s-a dispus sancționarea LEX FORI IPURL, în calitate de administrator 
judiciar al S.C. METALURGICA S.A. Vlăhița, 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 19.11.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de LEX FORI IPURL, în calitate de administrator judiciar al  
S.C. METALURGICA S.A. Vlăhița, împotriva Deciziei ASF nr. 2181/10.09.2015. 



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. 3432 / 20.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de COM TELESONIC IPURL împotriva Deciziei ASF nr. 2362/24.09.2015 

 

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 COM TELESONIC IPURL, în calitate de administrator judiciar al  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Maramureș (CUI:2196923), împotriva Deciziei ASF nr. 2362/24.09.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/91548/26.10.2015, COM TELESONIC IPURL, în calitate de administrator 

judiciar al S.C. AGROTRANSPORT S.A. Maramureș, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2362/24.09.2015, 
solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2362/24.09.2015, s-a dispus sancționarea COM TELESONIC IPURL, în calitate de 
administrator judiciar al S.C. AGROTRANSPORT S.A. Maramureș, 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 19.11.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de COM TELESONIC IPURL, în calitate de administrator judiciar al  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Maramureș, împotriva Deciziei ASF nr. 2362/24.09.2015. 
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. 3454 / 20.11.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul CHERECHEȘ AUREL împotriva Deciziei ASF nr. 2274/16.09.2015 

 

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 domnul CHERECHEȘ AUREL împotriva Deciziei ASF nr. 2274/16.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/86893/07.10.2015, domnul CHERECHEȘ AUREL (denumit în continuare petent) 

a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2274/16.09.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de 
administrator unic al societății AGROMEC JIBOU S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, solicitând revocarea integrală a acesteia. 

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 19 noiembrie 2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul CHERECHEȘ AUREL împotriva Deciziei ASF nr. 2274/16.09.2015. 
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 

 


