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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 261 / 17.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) și alin. (5) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM 

nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la ASF 

cu nr. RG/88566/14.10.2015, completată prin adresele nr. RG/90518/21.10.2015, nr. RG/91201/23.10.2015, nr. RG/91420/23.10.2015, 
nr. RG/101430/27.11.2015 și nr. RG/101432/27.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj, ca urmare a majorării capitalului social  
de la 2.650.005 lei la 3.850.000,75 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 29.05.2015 și Hotărârea CA nr. 30  
din data de 09.10.2015. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația de a transmite la ASF 
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, 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 societatea de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 262 / 17.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122223/12.12.2014, completată 
prin adresele nr. 81581/16.09.2015, nr. 83262/24.09.2015, nr. 89558/16.10.2015, nr. 90721/21.10.2015, nr. 97996/13.11.2015,  
nr. 101704/02.12.2015 și nr. 102296/04.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele INTEGRO Fond deschis de Investiții, în conformitate cu prospectul  
de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie cu modificările menționate în anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 



Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii fondului deschis de investiții INTEGRO Fond deschis de Investiții în PIONEER INTEGRO. 
Art. 3. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite la ASF, în termen de două zile, prospectul și regulile 
INTEGRO Fond deschis de Investiții modificate conform celor precizate în anexă. 
Art. 4. Se autorizează nota de informare a investitorilor. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.pioneerinvestments.ro, în termen  
de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. 
Art. 5. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării  
notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 6. Prezenta autorizație va fi comunicată societății PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 262/17.12.2015 

 
Prospect 
Comisioane și alte cheltuieli 
Reguli 
Nivelul comisionului încasat de Depozitar pentru activitatea de depozitare: 
 

se completează cu următoarele prevederi: 
 

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care Activul Net pentru Calcul Comisioane (ANCC) 
al Fondului a atins limitele valorice stabilite prin contractul de depozitare și custodie. 
 

Comisioanele încasate de depozitar pentru titlurile de stat sunt: 
Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară a titlurilor de stat emise în Ron: 
50 RON + Comision SAFIR. 
Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară locală pentru titlurile de stat emise în valută: 
25 EUR + Comision SAFIR. 
Intermedierea tranzacțiilor pe piața secundară OTC a titlurilor de stat: 
Intermediere BRD: Franco 
Cu alte contrapartide: 
50 RON + Comision SAFIR titluri denominate în RON 
25 EUR + Comision SAFIR titluri denominate în valută. 
Transfer fără plată titluri de stat între piața OTC și BVB: 
50 + Comision SAFIR + Comision ROCLEAR. 
Transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața OTC: 
50 RON + Comision SAFIR. 
Încasare de dobândă pentru certificate de trezorerie în RON: 
Colectare cupon: Franco 
Principal primit la maturitate: Franco. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 263 / 17.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122223/12.12.2014, completată 
prin adresele nr. 81581/16.09.2015, nr. 83262/24.09.2015, nr. 89558/16.10.2015, nr. 90721/21.10.2015, nr. 101704/02.12.2015 și 
nr. 102296/04.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele STABILO Fond deschis de Investiții, în conformitate cu prospectul  
de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie cu modificările menționate în anexă, 



parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii fondului deschis de investiții STABILO Fond deschis de Investiții în PIONEER STABILO. 
Art. 3. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite la ASF, în termen de două zile, prospectul și regulile 
STABILO Fond deschis de investiții modificate conform celor precizate în anexă. 
Art. 4. Se autorizează nota de informare a investitorilor. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.pioneerinvestments.ro, în termen  
de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. 
Art. 5. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării  
notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 6. Prezenta autorizație va fi comunicată societății PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 263/17.12.2015 

 
Prospect 
Comisioane și alte cheltuieli 
Reguli 
Nivelul comisionului încasat de Depozitar pentru activitatea de depozitare: 
 

se completează cu următoarele prevederi: 
 

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care Activul Net pentru Calcul Comisioane (ANCC) 
al Fondului a atins limitele valorice stabilite prin contractul de depozitare și custodie. 
 

Comisioanele încasate de depozitar pentru titlurile de stat sunt: 
Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară a titlurilor de stat emise în Ron: 
50 RON + Comision SAFIR. 
Intermedierea tranzacțiilor pe piața primară locală pentru titlurile de stat emise în valută: 
25 EUR + Comision SAFIR. 
Intermedierea tranzacțiilor pe piața secundară OTC a titlurilor de stat: 
Intermediere BRD: Franco 
Cu alte contrapartide:  
50 RON + Comision SAFIR titluri denominate în RON 
25 EUR + Comision SAFIR titluri denominate în valută. 
Transfer fără plată titluri de stat între piața OTC și BVB: 
50 + Comision SAFIR + Comision ROCLEAR. 
Transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața OTC: 
50 RON + Comision SAFIR. 
Încasare de dobândă pentru certificate de trezorerie în RON: 
Colectare cupon: Franco 
Principal primit la maturitate: Franco. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 264 / 18.12.2015 
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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012  
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 32 și art. 33 din Regulamentul nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa nr. RG/101392/27.11.2015, 
completată prin adresa nr. RG/103430/08.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării 
obiectului de activitate al societății, în baza Hotărârii AGEA din data de 27.11.2015 și a Actului constitutiv rescris al societății. 



Art. 2. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. poate desfășura următoarele activități: 
„(1) Administrarea OPCVM stabilite în România sau în alt stat membru. 
(2) Pe lângă administrarea OPCVM menționată la alin. (1), SAI poate administra, sub condiția autorizării CNVM, și alte 
organisme de plasament colectiv, denumite în continuare AOPC, pentru care aceasta este subiect al supravegherii 
prudențiale.” 
Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 265 / 18.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

ținând cont de prevederile art. 6 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 3, art. 13 alin. (1) lit. (c) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile  

de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia ASF nr. 3236/29.10.2015, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. Tg. Mureș înregistrată la ASF  

cu nr. RG/102112/03.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.  
Tg. Mureș cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, ca urmare a modificării structurii 
acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului autorizat la data prezentei decizii este următoarea: 
 

Nr. crt. Nume și prenume/denumire acționar Participarea la capitalul social al SSIF 

1. Acționari semnificativi 

Rakoczi Levente 10,1250% 

Zahan Virgil Adrian 65,0000% 

Jakab Ștefan 15,3750% 

2. 
Acționari a căror deținere se situează sub pragul minim prevăzut 
la art. 18 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital 

9,5000% 

 

Art. 3. 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 266 / 18.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), art. 7 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la ASF  
cu nr. RG/99111/18.11.2015, completată prin adresa nr. RG/102060/03.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., 
cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr. 33, corp A, et. 1, sector 1, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate,  
în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 1 din data de 11.11.2015. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. va putea presta serviciile și activitățile de investiții, 
precum și serviciile conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (1¹) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
după cum urmează: 



1. servicii și activități de investiții: 
a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
b) executarea ordinelor în numele clienților; 
d) administrarea portofoliilor; 
e) consultanță pentru investiții; 
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; 

1^1. servicii conexe: 
a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii  

în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; 
c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia,  

precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; 
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate; 
e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile  

cu instrumente financiare; 
g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin. (1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f)  

legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j), în cazul în care acestea  
sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe. 

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. 1¹ lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP  
nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, 
altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către ASF. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 267 / 18.12.2015 
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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), c) și d) 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 SAI Carpatica Asset Management S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. RG/98358/16.11.2015, 
completată prin adresa nr. RG/100629/25.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
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 Carpatica Asset Management S.A.,  
ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 05.11.2015  
și Hotărârea AGOA nr. 2 din data de 05.11.2015 și cu actul constitutiv actualizat al societății. 
Componența consiliului de administrație a SAI Carpatica Asset Management S.A. este următoarea: 

- Hudulin Adrian Eugen 
- Neamțu Florentina Alexandrina 
- Olaru Aurelian Liviu. 

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 Carpatica Asset Management S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 268 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

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

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA - ATX,  
în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 
imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA - ATX, care nu sunt de acord cu modificările intervenite  
în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data 
intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului 
anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 268 / 18.12.2015 

 
Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA - ATX  

 
Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, paragraful al patrulea: 
Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, paragraful al patrulea: 
Contractul de societate - 6. Unitatea de fond, paragraful al 11-lea: 
„În situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al Fondului  
dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la Fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, Societatea de administrare va face 
demersurile necesare pentru a restitui respectiva sumă investitorului. 
În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată  
ca și venit al Fondului.” 
se modifică și devine: 
„În situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al Fondului  
dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la Fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, Societatea de administrare  
va face demersurile necesare, după caz, pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea 
sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale, iar momentul  
în care respectiva persoană devine investitor și se va emite unitatea de fond se determină în raport cu ziua completării sumei inițiale. 
În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată  
ca și venit al Fondului.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, ultimele două paragrafe: 
Regulile fondului - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, ultimele două paragrafe: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la alt fond  
de investiții administrat de Societatea de administrare și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei, denominarea în lei 
a sumei răscumpărate făcându-se la cursul Băncii Naționale a României din data cererii de răscumpărare. În situația în care această subscriere  
se face la un fond la care emisiunea de unități de fond nu este denominată în EURO, în vederea efectuării subscrierii, Societatea de administrare 
va efectua schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unități de fond a fondului în care urmează să se facă subscrierea)  
sumei nete, corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului. 
Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către Societatea de administrare, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denominată  
în EURO, se răscumpără o sumă mai mare de 100.000 de lei în vederea subscrierii la BT Index AUSTRIA - ATX, Societatea de administrare  
va face schimbul în EURO a sumei nete corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.” 
se modifică și devine: 



„În situația în care răscumpărarea se face în vederea unei subscrieri la un fond la care emisiunea de unități de fond nu este denominată în EURO, 
în vederea efectuării subscrierii, Societatea de administrare va efectua schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unități de fond 
a fondului în care urmează să se facă subscrierea) sumei nete, corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca 
distribuitoare a Fondului. 
Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către Societatea de administrare, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denominată  
în EURO, se răscumpără o sumă în vederea subscrierii la BT Index AUSTRIA - ATX, Societatea de administrare, va face schimbul în EURO  
a sumei nete corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.” 
 

Prospectul de emisiune - 5.4. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, paragraful al treilea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i)în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii)prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.6., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania. Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.” 

se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i)în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare, dar nu mai mult de 10.000 de euro/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.6., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania>> a Băncii Transilvania. Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.” 
 

Contract de societate - 6. Unitatea de fond, paragraful 19: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 10.000 de euro/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvan ia (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIE NR. 269 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

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

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată  
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Euro Obligațiuni, în conformitate cu 
contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a 
investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data 
comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 
imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Euro Obligațiuni, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare  
a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării  
în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 



Anexă la Autorizația nr. 269 / 18.12.2015 
 

Fondul deschis de investiții BT Euro Obligațiuni 
 

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, paragraful al patrulea: 
Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, paragraful al patrulea: 
Contractul de societate - 6. Unitatea de fond, paragraful al 11-lea: 
„În situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al Fondului  
dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la Fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, Societatea de administrare  
va face demersurile necesare pentru a restitui respectiva sumă investitorului. 
În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată  
ca și venit al Fondului.” 
se modifică și devine: 
„În situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al Fondului  
dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la Fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, Societatea de administrare  
va face demersurile necesare, după caz, pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea 
sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale, iar momentul  
în care respectiva persoană devine investitor și se va emite unitatea de fond se determină în raport cu ziua completării sumei inițiale. 
În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată  
ca și venit al Fondului.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, ultimele două paragrafe: 
Regulile fondului - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, ultimele două paragrafe: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la alt fond  
de investiții administrat de Societatea de administrare și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei, denominarea în lei 
a sumei răscumpărate făcându-se la cursul Băncii Naționale a României din data cererii de răscumpărare. În situația în care această subscriere  
se face la un fond la care emisiunea de unități de fond nu este denominată în EURO, în vederea efectuării subscrierii, Societatea de administrare 
va efectua schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unități de fond a fondului în care urmează să se facă subscrierea)  
sumei nete, corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului. 
Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către Societatea de administrare, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denominată  
în EURO, se răscumpără o sumă mai mare de 100.000 de lei în vederea subscrierii la BT Euro Obligațiuni, Societatea de administrare va face 
schimbul în EURO a sumei nete corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.” 
se modifică și devine: 
„În situația în care răscumpărarea se face în vederea unei subscrieri la un fond la care emisiunea de unități de fond nu este denominată în EURO, 
în vederea efectuării subscrierii, Societatea de administrare va efectua schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unități de fond 
a fondului în care urmează să se facă subscrierea) sumei nete, corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare 
a Fondului. 
Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către Societatea de administrare, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denominată  
în EURO, se răscumpără o sumă în vederea subscrierii la BT Euro Obligațiuni, Societatea de administrare va face schimbul în EURO a sumei nete 
corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.4. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, paragraful al treilea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.6., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania. Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.” 

se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 10.000 de euro/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.6., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania. Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.” 
 
Contract de societate - 6. Unitatea de fond, paragraful 19: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 10.000 de euro/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIE NR. 270 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

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

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată  
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Obligațiuni, în conformitate cu 
contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, cu modificările evidențiate în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma modificată corespunzător modificărilor prevăzute în anexa la 
prezenta autorizație. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul 
menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. 
are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Obligațiuni, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare  
a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării  
în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 270 / 18.12.2015 

 
Fondul deschis de investiții BT Obligațiuni 

 

Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimină paragraful: 
Regulile fondului - 4.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimina paragraful: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la un alt fond 
de investiții administrat de Societatea de administrare, și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.3. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 4.2. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, paragraful al 3-lea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania”. 
se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania.” 
 
Contract de societate - 5. Unitatea de fond, paragraful 13: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  



Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 271 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

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

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată  
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Euro Clasic, în conformitate cu 
contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, cu modificările evidențiate în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma modificată corespunzător modificărilor prevăzute în anexa  
la prezenta autorizație. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul 
menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, 
urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.  
are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Euro Clasic, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare  
a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării  
în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 271 / 18.12.2015 

 
Fondul deschis de investiții BT Euro Clasic 

 

Prospectul de emisiune - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, paragraful al patrulea: 
Regulile fondului - 5.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, paragraful al patrulea: 
Contractul de societate - 6. Unitatea de fond, paragraful al 11-lea: 
„În situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al Fondului  
dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la Fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, Societatea de administrare  
va face demersurile necesare pentru a restitui respectiva sumă investitorului. 
În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată  
ca și venit al Fondului.” 
se modifică și devine: 
„În situația în care o persoană (i) care intenționează să devină investitor al fondului (adeziunea la fond) sau (ii) care a fost investitor al Fondului  
dar și-a răscumpărat toate unitățile de fond deținute la Fond, depune o sumă mai mică decât o unitate de fond, Societatea de administrare  
va face demersurile necesare, după caz, pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea 
sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale, iar momentul  
în care respectiva persoană devine investitor și se va emite unitatea de fond se determină în raport cu ziua completării sumei inițiale. 
În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile Societății de administrare timp de 3 ani, suma respectivă va fi înregistrată  
ca și venit al Fondului.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, ultimele două paragrafe: 
Regulile fondului - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, ultimele două paragrafe: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la alt fond  
de investiții administrat de Societatea de administrare și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei, denominarea în lei 
a sumei răscumpărate făcându-se la cursul Băncii Naționale a României din data cererii de răscumpărare. În situația în care această subscriere  
se face la un fond la care emisiunea de unități de fond nu este denominată în EURO, în vederea efectuării subscrierii, Societatea de administrare 
va efectua schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unități de fond a fondului în care urmează să se facă subscrierea) sumei nete, 



corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului. 
Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către Societatea de administrare, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denominată în EURO, 
se răscumpără o sumă mai mare de 100.000 de lei în vederea subscrierii la BT Euro Clasic, Societatea de administrare, va face schimbul în EURO 
a sumei nete corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.” 
se modifică și devine: 
„În situația în care răscumpărarea se face în vederea unei subscrieri la un fond la care emisiunea de unități de fond nu este denominată în EURO, 
în vederea efectuării subscrierii, Societatea de administrare va efectua schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unități de fond 
a fondului în care urmează să se facă subscrierea) sumei nete, corespunzătoare răscumpărării, la cursul de schimb negociat cu banca 
distribuitoare a Fondului. 
Similar, dacă la un alt fond de investiții administrat de către Societatea de administrare, și a cărui emisiune de unități de fond nu este denominată în EURO, 
se răscumpără o sumă în vederea subscrierii la BT Euro Clasic, Societatea de administrare, va face schimbul în EURO a sumei nete 
corespunzătoare răscumpărării la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.4. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond, paragraful al treilea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.6., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania. Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.” 
se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 10.000 de euro/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvan ia (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.6., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania. Nu se admit renunțări la cererile de răscumpărare.” 
 
Contract de societate - 6. Unitatea de fond, paragraful 19: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 10.000 de euro/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvan ia (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 272 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

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

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată  
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Clasic, în conformitate cu contractul 
de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, cu modificările evidențiate în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma modificată corespunzător modificărilor prevăzute în anexa  
la prezenta autorizație. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul 
menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, 
urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.  
are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Clasic, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, 
au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare  



a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării  
în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 272 / 18.12.2015 

 
Fondul deschis de investiții BT Clasic 

 

Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimină paragraful: 
Regulile fondului - 4.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimina paragraful: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la un alt fond 
de investiții administrat de Societatea de administrare, și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.3. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 4.2. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, paragraful al 3-lea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania”. 
se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania.” 
 
Contract de societate - 5. Unitatea de fond, paragraful 13: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare, respectiv 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat  
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 273 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

în baza prevederilor art. 153-155 și art. 177 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, respectiv prevederilor pct. 49, secțiunea XIII din Ghidul Esma/2012/832, 

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Index ROMANIA - ROTX,  
în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, cu modificările evidențiate în anexă,  
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma modificată corespunzător modificărilor prevăzute în anexa  
la prezenta autorizație. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat 
în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, 



urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.  
are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Index ROMANIA - ROTX, care nu sunt de acord cu modificările intervenite  
în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data 
intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului 
anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 273 / 18.12.2015 

 
Fondul deschis de investiții BT Index ROMANIA - ROTX 

 

Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimină paragraful: 
Regulile fondului - 4.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimina paragraful: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la un alt fond 
de investiții administrat de Societatea de administrare, și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.3. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 4.2. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, paragraful al 3-lea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania”. 
se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania.” 
 
Contract de societate - 5. Unitatea de fond, paragraful 13: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
 
Prospect de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, paragraful 11: 
Regulile fondului - 3.3. Politica de investiții, paragraful 8: 
„ASF poate aproba ridicarea limitei de 20% până la maximum 35% din activele sale, pentru un singur emitent din coșul indicelui și în cazul în care 
se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață, în special în cazul în care emitentul respectiv deține ponderea dominantă în indice.” 
se modifică și devine: 
„ASF a aprobat ridicarea limitei de 20% până la maximum 35% din activele sale, pentru un singur emitent din coșul indicelui, în cazul în care  
se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață (evoluția disproporționată a prețului acțiunilor emitentului în raport cu indicele 
sau cu evoluția prețului celorlalți emitenți componenți ai indicelui, decizii de modificare a structurii indicelui emise de către Comitetul Indicelui),  
în special în cazul în care emitentul respectiv deține ponderea dominantă în indice.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 274 / 18.12.2015 
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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, 

în baza prevederilor art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare 



a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare, 

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. 85916/02.10.2015, completată  
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 96029/05.11.2015, nr. 99686/20.11.2015, nr. 100586/25.11.2015 și nr. 101129/26.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BT Maxim, în conformitate cu contractul 
de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, cu modificările evidențiate în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma modificată corespunzător modificărilor prevăzute în anexa  
la prezenta autorizație. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat 
în prospectul de emisiune și pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, 
urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.  
are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului deschis de investiții BT Maxim, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, 
au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare  
a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării  
în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Autorizația nr. 274 / 18.12.2015 

 
Fondul deschis de investiții BT Maxim 

 

Prospectul de emisiune - 5.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimină paragraful: 
Regulile fondului - 4.2. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de Fond, se elimină paragraful: 
„Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unități de fond la un alt fond 
de investiții administrat de Societatea de administrare, și valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 de lei.” 
 
Prospectul de emisiune - 5.3. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, primul paragraf: 
Regulile fondului - 4.2. Plata către investitori a răscumpărărilor de unități de fond, paragraful al 3-lea: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma „Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 
a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma „Internet Banking 
și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania”. 
se modifică și devine: 
„Plata răscumpărării se poate face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea). Plata răscumpărării în cazul 
transmiterii, cu respectarea prevederilor capitolului 5.5., a cererii de răscumpărare prin platforma «Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania» 

a Băncii Transilvania se realizează doar într-unul din conturile curente ale investitorului și care este asociat acestuia în platforma «Internet Banking 

și Aplicația Banca Transilvania» a Băncii Transilvania.” 
 
Contract de societate - 5. Unitatea de fond, paragraful 13: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, 
specificat în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 
se modifică și devine: 
„Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără. 
Anularea unităților de fond ale Fondului se realizează în ziua lucrătoare următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  
Plata răscumpărării se face (i) în numerar la ghișeele de distribuție ale Băncii Transilvania, în limita sumelor permise de prevederile legale  
în vigoare dar nu mai mult de 50.000 de lei/zi/cont de investiție sau (ii) prin virament în cont deschis la Banca Transilvania (contul curent, specificat 
în cererea de răscumpărare, al cărui titular este persoana - fizică sau juridică - care solicită răscumpărarea).” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 275 / 18.12.2015 
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 prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), (2), (4) și (5), 



art. 9, art. 14, art. 15 și art. 45 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 6 și art. 7 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 2 alin. (1), (2) și (3) și art. 5 alin. (1) secțiunea 1 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009  

privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 51 alin. (1) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea 

Fondului de compensare a investitorilor, 
analizând cererea societății BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. înregistrată 

la ASF cu nr. RG/30202/01.04.2015, completată prin adresele nr. RG/31224/06.04.2015, nr. RG/38353/24.04.2015,  
nr. RG/41185/30.04.2015, nr. RG/46907/18.05.2015, nr. RG/52598/05.06.2015, nr. RG/55492/17.06.2015, nr. RG/55770/18.06.2015, 
nr. RG/61116/06.07.2015, nr. RG/62568/09.07.2015, nr. RG/64879/17.07.2015, nr. RG/66334/23.07.2015, nr. RG/69853/04.08.2015, 
nr. RG/74733/19.08.2015, nr. RG/79745/09.09.2015, nr. RG/80992/15.09.2015, nr. RG/87596/09.10.2015 și nr. RG/102014/03.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează S.C. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. având CUI:1562694, 
înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J/40/19450/1992 și sediul social în București, str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1, 
în calitate de societate de servicii de investiții financiare. 
Art. 2. Se atestă înscrierea S.C. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. în Registrul 
public al ASF cu nr. PJR01SSIF/400079, în calitate de societate de servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Capitalul social subscris și integral vărsat este de 8.000.000 de lei. 
Art. 4. Obiectul de activitate al societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN 
COMMODITIES EXCHANGE) S.A., cuprinde următoarele servicii și activități de investiții: 

(1) Serviciile și activitățile de investiții: 
a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
b) executarea ordinelor în numele clienților; 
c) tranzacționarea pe cont propriu; 
d) administrarea portofoliilor; 
e) consultanța pentru investiții; 
f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; 
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; 
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare; 

(1¹) Serviciile conexe: 
a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, 

cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; 
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai 

multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau 
împrumutul este implicată în tranzacție; 

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia,  
precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; 

d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate; 
e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile  

cu instrumente financiare; 
f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm. 

Art. 5. Componența consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare este următoarea: 
 

Nr. crt. Componența consiliului de administrație 

1. Purice Gabriel - președinte 

2. Florea Gheorghe - membru 
3. Lazăr Octavian - membru 

4. Stoica Septimiu - membru 

5. Boștină Constantin - membru 

6. Huică Laurențiu - membru 
7. Mocanu Ion - membru 

 

Art. 6. Conducătorii societății de servicii de investiții financiare sunt: 
- BĂTUȘAR HORAȚIU DORIN 
- MAVRODINEANU ADINA ADRIANA. 

Art. 7. Prestarea serviciului menționat la art. 4 pct. (1¹) lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP  
nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul 
României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 8. Societatea va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe menționate la art. 4, numai ulterior 
dobândirii calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 9. Orice modificare adusă actelor care au fost avute în vedere la autorizarea societății de servicii de investiții financiare  



BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. se va supune autorizării sau, după caz,  
se va notifica ASF. 
Art. 10. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca în termen de maximum 60 de zile de la data eliberării actului 
individual de autorizare să prezinte ASF dovada dobândirii calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor. 
Art. 11. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN 
COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 276 / 18.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. înregistrată 

la ASF cu nr. RG/30202/01.04.2015, completată prin adresele nr. RG/31224/06.04.2015, nr. RG/38353/24.04.2015,  
nr. RG/41185/30.04.2015, nr. RG/46907/18.05.2015, nr. RG/52598/05.06.2015, nr. RG/55492/17.06.2015, nr. RG/55770/18.06.2015, 
nr. RG/61116/06.07.2015, nr. RG/62568/09.07.2015, nr. RG/64879/17.07.2015, nr. RG/66334/23.07.2015, nr. RG/69853/04.08.2015, 
nr. RG/74733/19.08.2015, nr. RG/79745/09.09.2015, nr. RG/80992/15.09.2015, nr. RG/87596/09.10.2015 și nr. RG/102014/03.12.2015, 

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 reprezentanți ai Compartimentului de control intern, în numele societății de servicii de investiții 
financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. cu sediul social situat în București, 
str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. Bătușar Evelina 172/29.05.2015 

2. Vasiliu Cristina Ioana 239/25.09.2015 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menționate la art. 1 în Registrul ASF în calitate de reprezentanți ai Compartimentului de 
control intern, după cum urmează: 
 

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

1. Bătușar Evelina PFR13RCCI/400607 

2. Vasiliu Cristina Ioana PFR13RCCI/400608 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanelor menționate 
la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF cel târziu 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  
BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 277 / 18.12.2015 
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 BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. înregistrată 
la ASF cu nr. RG/30202/01.04.2015, completată prin adresele nr. RG/31224/06.04.2015, nr. RG/38353/24.04.2015,  



nr. RG/41185/30.04.2015, nr. RG/46907/18.05.2015, nr. RG/52598/05.06.2015, nr. RG/55492/17.06.2015, nr. RG/55770/18.06.2015, 
nr. RG/61116/06.07.2015, nr. RG/62568/09.07.2015, nr. RG/64879/17.07.2015, nr. RG/66334/23.07.2015, nr. RG/69853/04.08.2015, 
nr. RG/74733/19.08.2015, nr. RG/79745/09.09.2015, nr. RG/80992/15.09.2015, nr. RG/87596/09.10.2015 și nr. RG/102014/03.12.2015, 

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 
BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. Bătușar Horațiu Dorin 2933/27.04.2006 
2. Mavrodineanu Adina Adriana 216/22.07.2015 

3. Filipoiu Ilinca Maria 170/29.05.2015 

4. Grigore Adrian 171/29.05.2015 
 

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. Bătușar Horațiu Dorin PFR02ASIF/402801 
2. Mavrodineanu Adina Adriana PFR02ASIF/402802 

3. Filipoiu Ilinca Maria PFR02ASIF/402803 

4. Grigore Adrian PFR02ASIF/402804 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) 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 BURSA ROMÂNĂ 
DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 278 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Dinamic, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractele de depozitare și custodie, în forma prevăzută în 
anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractelor de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU278-FDICertinvestDinamicAnexe.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 279 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie, în forma prevăzută  
în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST SA are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractului de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 280 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Tezaur, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractele de depozitare și custodie, în forma prevăzută  
în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data 
comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractelor de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU279-FDICertinvestObligatiuniAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU280-FDICertinvestTezaurAnexe.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 281 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Short Fund, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie, în forma prevăzută  
în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractului de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 282 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Next Generation,  
în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie,  
în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractului de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU281-FDICertinvestShortFundAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU282-FDICertinvestNextGenerationAnexe.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 283 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Prudent, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractul de depozitare și custodie, în forma prevăzută în anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractului de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 284 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest XT Index, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractele de depozitare și custodie, în forma prevăzută  
în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractelor de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU283-FDICertinvestPrudentAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU284-FDICertinvestXTIndexAnexe.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 285 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Bet Index, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractele de depozitare și custodie, în forma prevăzută  
în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractelor de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 286 / 18.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată  
prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1), art. 154, art. 155 și art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122275/22.12.2014, completată prin adresele  
nr. 13907/17.02.2015, nr. 77508/31.08.2015, nr. 77782/01.09.2015, nr. 82175/18.09.2015, nr. 83440/24.09.2015, nr. 85545/02.10.2015, 
nr. 90725/21.10.2015, nr. 98154/13.11.2015, nr. 100783/25.11.2015, nr. 104861/14.12.2015 și nr. 105178/15.12.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiții Certinvest Bet Fi Index, în conformitate 
cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate și contractele de depozitare și custodie, în forma prevăzută  
în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Certinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.certinvest.ro, în termen de două zile lucrătoare  
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare  
în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică,  
cu excepția contractelor de depozitare și custodie. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU285-FDICertinvestBetIndexAnexe.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2015/AU286-FDICertinvestBetFIIndexAnexe.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 406 / 18.12.2015 
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 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, 

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., înregistrată la ASF  

cu nr. RG 101155/26.11.2015, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16.12.2015,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează societatea PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, str. Barbu Văcărescu 
nr. 301-311, Clădirea Lakeview etaj 6/1, sector 2, în calitate de auditor IT extern. 
Ar. 2. Se înscrie societatea PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR/400006. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. și se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

DECIZIA NR. 3661 / 14.12.2015 
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, 

având în vedere adresele transmise de SIF Transilvania, înregistrate la ASF cu nr. RG/78745/03.09.2015  
și cu nr. RG/87314/08.10.2015, referitoare la prețul pe acțiune stabilit de expertul autorizat independent evaluator  
EXPERT VALUATION S.R.L. în cazul societății PERLA MAJESTIC S.A. București, 

având în vedere raportul de evaluare întocmit de EXPERT VALUATION S.R.L., expert autorizat independent desemnat de ORC, 
în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societatea  
PERLA MAJESTIC S.A. București, conform Legii nr. 151/2014, 

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 prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004, 
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 PERLA MAJESTIC S.A. București 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 EXPERT VALUATION S.R.L.; 

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 EXPERT VALUATION S.R.L., în termen de maximum 
30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății PERLA MAJESTIC S.A. București și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3679 / 15.12.2015 
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, 



având în vedere sesizările transmise la ASF cu privire la prețul stabilit de expertul autorizat independent  
Estimate Consulting S.R.L. pentru societatea BALANȚA S.A. Sibiu, 

luând în considerare raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Estimate Consulting S.R.L.,  
în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 151/2014, care a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 

având în vedere opinia 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.”, 

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, 

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la 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, nu a fost atinsă în ceea ce privește 
stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale, 

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004, 
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. Administratorul special al societății BALANȚA S.A. Sibiu 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 Estimate Consulting S.R.L.; 

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 Estimate Consulting S.R.L., în termen de max imum  
30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății BALANȚA S.A. Sibiu și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3689 / 17.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

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

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

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea domnului Anghel Andrei-Bogdan nr. 95247/03.11.2015, completată prin adresa nr. 100634/25.11.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții acordată domnului Anghel Andrei-Bogdan prin Decizia  
nr. 1712/27.08.2008. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/100020 care atestă înscrierea domnului Anghel Andrei-Bogdan 
în calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei domnului Anghel Andrei-Bogdan și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3690 / 17.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 27  

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



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

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea S.C. SMART TRADE CONSULT S.R.L. nr. 95247/03.11.2015, completată prin adresa  

nr. 100634/25.11.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții - persoană juridică acordată S.C. SMART TRADE CONSULT S.R.L. 
prin Decizia nr. 2301/08.12.2008. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PJR04CIPJ/100005 care atestă înscrierea S.C. SMART TRADE CONSULT S.R.L. 
în calitatea de consultant de investiții - persoană juridică. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. SMART TRADE CONSULT S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3691 / 17.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul PREDA NICUȘOR împotriva Deciziei ASF nr. 2063/31.08.2015 

 

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 domnul PREDA NICUȘOR împotriva Deciziei ASF nr. 2063/31.08.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/87886/12.10.2015, domnul PREDA NICUȘOR, (denumit în continuare petent)  

a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2063/31.08.2015 prin care s-a dispus sancționarea sa, în calitate de 
administrator special la societatea INTERNAȚIONAL TRANSPORT S.A. Pitești, cu amendă în cuantum de 1.000 de lei,  
solicitând revocarea integrală a acesteia sau înlocuirea amenzii cu sancțiunea avertismentului. 

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 16 decembrie 2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul PREDA NICUȘOR împotriva Deciziei ASF nr. 2063/31.08.2015.  
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. 3693 / 17.12.2015 
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. 18 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (4) și ale art. 8 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul nr. 2/2009  

privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate  
de servicii de investiții financiare, 

analizând solicitarea dlui NAȘ SORIN VALERIU, înregistrată la ASF cu nr. RG/91420/23.10.2015, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/101430/27.11.2015 și nr. RG/101432/27.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct, de către dl NAȘ SORIN VALERIU, a unei participații calificate de 13,6834%  
din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A. are obligația de a depune la ASF documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății  



ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de ASF, în caz contrar decizia pierzându-și 
valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui NAȘ SORIN VALERIU. În cazul în care persoana anterior 
menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3694 / 17.12.2015 
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 baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 44 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările  
și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea 
S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. cu nr. 1172/24.07.2015, înregistrată la ASF  
cu nr. 66949/27.07.2015, completată prin informațiile furnizate prin adresa nr. 75342/21.08.2015, 

ținând cont de Hotărârile nr. 1 și 2 adoptate de consiliul de administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
la data de 23.07.2015, prin care au fost aprobate strategia privind expunerea financiară a resurselor Fondului pentru perioada 
rămasă a anului 2015 și politica de plasament a resurselor financiare aflate la dispoziția Fondului, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16.12.2015,  
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă strategia privind expunerea financiară a resurselor Fondului de Compensare a Investitorilor S.A.,  
în forma adoptată de consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 1/23.07.2015, respectiv investirea resurselor financiare 
ale Fondului în: 

a) titluri de stat emise de statul român - minimum 60% din volumul resurselor financiare ale Fondului; 
b) plasamente în depozite la termen la instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, care nu se află în procedura 

de supraveghere specială ori administrare specială la momentul constituirii depozitului - maximum 35% din volumul resurselor 
financiare, cu condiția ca expunerea Fondului pentru fiecare instituție de credit să nu depășească 20% din volumul total  
al resurselor financiare ale Fondului. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3695 / 17.12.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28  

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

în baza prevederilor art. 214 alin. (1) și pct. 3.6 și 3.9 din anexa nr. 12 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu dispozițiile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea societății SAI Intercapital Investment Management S.A., înregistrată la ASF  

cu nr. RG/66119/23.07.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/68279/30.07.2015, nr. RG/68619/30.07.2015,  
nr. RG/70764/06.08.2015, nr. RG/85882/02.10.2015, nr. RG/73764/17.08.2015, nr. RG/77779/01.09.2015, nr. RG/79976/09.09.2015, 
nr. RG/85882/02.10.2015, nr. RG/91790/27.10.2015, nr. RG/95373/04.11.2015, nr. RG/100618/25/11/2015, nr. RG/102294/04.12.2015, 

în conformitate cu art. 563 din Codul civil, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul închis de investiții Sectorial Financiar iFond Financial România, 
înregistrat cu nr. CSC08FIIR/400018. 
Art. 2. Începând cu data prezentei decizii, Avizul nr. 28/20.07.2010 își încetează valabilitatea. 
Art. 3. Investitorii care nu și-au încasat contravaloarea unităților de fond pe care le dețin la Fondul închis de investiții  
Sectorial Financiar iFond Financial România până la data emiterii prezentului act individual, vor putea să își încaseze oricând 
contravaloarea acestora, sumele urmând a fi menținute pe o perioadă de timp nedeterminată, într-un cont bancar dedicat exclusiv 
acestor plăți. 



Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3696 / 17.12.2015 
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. 4 alin. (2) și ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 11 alin. (1) și ale art. 30 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea instituției de credit BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră a Grupului National Bank of Greece 

înregistrată la ASF cu nr. RG/87018/07.10.2015, completată prin adresele nr. RG/89878/19.10.2015, nr. RG/90731/21.10.2015,  
nr. RG/97492/12.11.2015 și nr. RG/99321/19.11.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PJR01INCR/400015 care atestă înscrierea BANCA ROMÂNEASCA S.A. 
membră a Grupului National Bank of Greece în Secțiunea „Intermediari” - subsecțiunea „Instituții de credit din România”,  
prin Atestatul nr. 330/05.11.2008. 
Art. 2. Societatea are obligația de a păstra, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la 
serviciile și activitățile de investiții, precum și la serviciile conexe prestate. Persoanele responsabile cu administrarea arhivei 
instituției de credit BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră a Grupului National Bank of Greece sunt doamna Roxana Irina Miloșoiu 
și domnul Razvan Mircea Voicu. 
Art. 3. Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei decizii, în format electronic, 
situația tranzacțiilor intermediate și realizate prin conturi grup/globale (dacă este cazul). 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată instituției de credit BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră a Grupului National Bank of 
Greece S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia instituției de credit BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră  
a Grupului National Bank of Greece și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3697 / 17.12.2015 
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: 
 prevederile Deciziei ASF nr. 1621/16.07.2015, prin care s-a dispus interzicerea prestării de către SSIF Interdealer Capital Invest S.A. 

a serviciilor și activităților de investiții financiare care exced capitalului inițial reprezentând echivalentul în lei a 50.000 de euro, 
până la remedierea situației lichidităților; 

 prevederile Autorizației ASF nr. 261/17.12.2015, referitoare la majorarea capitalului social al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.; 
 analiza efectuată de ASF, pe baza informațiilor și documentelor transmise de SSIF Interdealer Capital Invest S.A., conform căreia, 

ca urmare a măsurilor întreprinse, societatea dispune de lichidități pentru desfășurarea în condiții normale a activității; 
luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în ședința din data de 16.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Începând cu data prezentei, Decizia ASF nr. 1621/16.07.2015, prin care s-a interzis prestarea de către SSIF Interdealer 
Capital Invest S.A., identificată cu CUI 8550816, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul social  
în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, a serviciilor și activităților de investiții financiare care exced capitalului inițial reprezentând 
echivalentul în lei a 50.000 de euro, își încetează aplicabilitatea. 
Art. 2. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. poate presta serviciile și activitățile prevăzute de Autorizația ASF nr. 211/26.08.2014. 
Art. 3. Se instituie măsura de monitorizare specială a SSIF Interdealer Capital Invest S.A., pentru o perioadă de șase luni  
de la emiterea prezentei decizii. 
Art. 4. SSIF Interdealer Capital Invest S.A. are obligația de a transmite la ASF, pe perioada monitorizării, cu frecvență lunară, până 
pe data de 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, următoarele informații, avizate de către conducător, reprezentantul 
Compartimentului de control intern și auditorul intern al societății: 



- o declarație privind existența în siguranță a activelor clienților (disponibilități bănești și instrumente financiare), aflate în custodia societății; 
- extrasele de cont aferente sfârșitului de lună, vizate de bănci, care să ateste disponibilitățile proprii ale societății și ale clienților. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Interdealer Capital Invest S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Bursa de Valori 
București S.A., S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF Interdealer Capital Invest S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3698 / 17.12.2015 
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. (1^1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/98735/17.11.2015 

și nr. RG/100785/25.11.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate, în numele societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A.  
cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Varga Kocsis Delia Decizia nr. 2145/07.11.2007 

2. Fucec Virgil Decizia nr. 1683/07.12.2009 

3. Stroe Cezar Cătălin Decizia nr. 3070/03.10.2006 
 

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

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

1. Varga Kocsis Delia PFR02ADEL/240657 

2. Fucec Virgil PFR02ADEL/240722 

3. Stroe Cezar Cătălin PFR02ADEL/290181 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3699 / 17.12.2015 
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 Blue Rock Financial Services S.A., constatările, solicitările  
și recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis 
societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, 

în baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015, 
în ședința din data de 16.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se instituie în sarcina SSIF Blue Rock Financial Services S.A. obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse  
în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF Blue Rock Financial Services S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF Blue Rock Financial Services S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 



Anexă la Decizia ASF nr. 3699/17.12.2015 
 

Plan de măsuri 
 

Nr. crt. Situația constatată Măsura dispusă 

1 

S-a constatat faptul că societatea a întocmit un material publicitar  
de tip banner care nu conține elementele prevăzute la art. 126 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, respectiv „denumirea completă a 
societății, adresa sediului social/central inclusiv statul de origine, numerele 
de telefon și fax, numărul și data deciziei de autorizare”. 

În situația în care consideră oportună menținerea acestei 
forme de publicitate, societatea va completa informațiile 
furnizate prin intermediul materialului publicitar,  
în conformitate cu prevederile la art. 126 alin. (1)  
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 

2 

S-a constatat faptul că societatea nu a avut desemnată o persoană  
în funcția de ofițer de conformitate începând cu data de 13.08.2013,  
fiind încălcate astfel prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul CNVM  
nr. 5/2008. 

Desemnarea unei persoane în funcția de ofițer de conformitate 
conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 5/2008 și transmiterea unei notificări în acest 
sens către ONPCSB și ASF. 

3 
S-a constatat faptul că nu sunt respectate întocmai prevederile art. 183 alin. 
(1) lit. c) coroborate cu prevederile art. 184 alin. (1) din Regulamentul 
CNVM nr. 32/2006. 

Eliminarea opțiunii de prevalidare de către agenții de 
servicii de investiții financiare a tranzacțiilor introduse  
în lipsa fondurilor bănești. 

4 
S-a constatat faptul că nu sunt respectate întocmai prevederile art. 124 alin. (1) 
din Regulamentul CNVM nr. 32/2006. 

Stabilirea între SSIF și client a unor praguri aferente 
pierderilor înregistrate de contul administrat, în funcție de 
care intermediarului îi revine obligația să transmită raportări 
relevante către client. 

5 

S-a constatat că la nivelul societății nu sunt formalizate proceduri  
de raportare către conducerea executivă și consiliul de administrație  
a randamentelor investițiilor efectuate pe contul propriu. De asemenea,  
s-a constatat că la nivelul societății nu este aprobată o strategie de investiții 
și un nivel de risc acceptat. 

Efectuarea demersurilor necesare în vederea completării 
procedurilor interne în sensul celor constatate. 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3700 / 18.12.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 

între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile  
de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA 
COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 29.12.2015, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa 
să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format Dosarul nr. 16964/63/2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3701 / 18.12.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 271/23.09.2015, pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, precum și litigiul în instanță 

care are ca obiect anularea Deciziei consiliului de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș nr. 46/09.03.2012, 
de validare a rezultatelor majorării de capital social, adoptată prin Hotărârea AGEA nr. 81/14.01.2012, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012, 



având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 29.12.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a făcut obiectul dosarului 
nr. 349/1259/2012, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni, emise de  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 
și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3702 / 18.12.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- Hotărârea Tribunalului București nr. 9661/03.12.2015, pronunțată în dosarul nr. 32802/3/2015, prin care s-a dispus, printre altele, 
deschiderea procedurii falimentului și dizolvarea societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București, a fost ridicat dreptul 
administratorilor de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia și de a dispune de ele și a fost numit lichidatorul 
judiciar al acesteia; 

- pentru acțiunile emise de societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București, în considerarea prevederilor Legii nr. 85/2014, 
nu mai poate fi menținută o piață ordonată; 

- prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile 
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB acțiunile emise de societatea 
Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București (CUI:330904) începând cu data de 21.12.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3703 / 18.12.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- Hotărârea Tribunalului București nr. 9661/03.12.2015, pronunțată în dosarul nr. 32802/3/2015, prin care s-a dispus, printre altele, 
deschiderea procedurii falimentului și dizolvarea societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București, a fost ridicat dreptul 
administratorilor de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia și de a dispune de ele și a fost numit lichidatorul 
judiciar al acesteia; 

- pentru acțiunile emise de societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București, în considerarea prevederilor Legii nr. 85/2014, 
nu mai poate fi menținută o piață ordonată; 

- prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții  
și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011, 
având în vedere Decizia nr. 3702/18.12.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.12.2015,  

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

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. București (CUI:330904) 
începând cu data de 21.12.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3704 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl PARASCHIV GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2607/15.10.2015 

 

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 PARASCHIV GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2607/15.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/96965/10.11.2015, dl PARASCHIV GHEORGHE a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 2607/15.10.2015, solicitând anularea acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 2607/15.10.2015, dl PARASCHIV GHEORGHE a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei 

în calitate de membru al consiliului de administrație al emitentului S.C. EXPRES TRANSPORT S.A. Măcin. 
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 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de dl PARASCHIV GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2607/15.10.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2607/15.10.2015. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3705 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl LAZIA COSMIN PAUL împotriva Deciziei ASF nr. 2610/15.10.2015 

 

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 LAZIA COSMIN PAUL împotriva Deciziei ASF nr. 2610/15.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/96965/10.11.2015, dl LAZIA COSMIN PAUL a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 2610/15.10.2015, solicitând anularea acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 2610/15.10.2015, dl LAZIA COSMIN PAUL a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei  

în calitate de membru al consiliului de administrație al emitentului S.C. EXPRES TRANSPORT S.A. Măcin; 
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 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de dl LAZIA COSMIN PAUL împotriva Deciziei ASF nr. 2610/15.10.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2610/15.10.2015. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3706 / 18.12.2015 
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 că, din analiza contractelor de intermediere ale clienților și a formularelor de vânzare integrală aferente 
perioadei 2006-2014, realizată de SSIF Carpatica Invest S.A., precum și de către ASF cu ocazia controlului efectuat în perioada 
martie-aprilie 2015 și a audierilor persoanelor responsabile din iulie 2015, nu a fost identificată nicio clauză care să permită societății 
prescrierea unor sume aparținând clienților și înregistrarea lor ca venituri ale societății de servicii de investiții financiare, 



luând în considerare faptul că domnul Golea Cosmin Toma, în calitate de conducător/președinte al consiliului de 
administrație, prin aprobarea, începând cu anul 2012, a efectuării operațiunilor de prescriere a sumelor aflate în conturile unor clienți 
inactivi pe o perioadă mai mare de 3 ani, semnarea borderourilor contabile cu sumele prescrise și înregistrarea lor ca venituri  
ale SSIF Carpatica Invest S.A., a acționat astfel încât a indus o situație care putea să prejudicieze fondurile clienților, încălcând 
prevederile art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în acest sens, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) lit. a) și f)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regul ilor  
de conduită și prudențiale emise de către CNVM/ASF. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Golea Cosmin Toma, în calitate de conducător/președinte al consiliului 
de administrație al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii acesteia, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile 
și obligațiile aferente funcțiilor deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, a art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), 
art. 275 alin. (1) și alin. (3) 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 16.12.2015, 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 dl Golea Cosmin Toma, în calitate de conducător/președinte  
al consiliului de administrație al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii faptei menționate. 
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 Golea Cosmin Toma, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză  
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3707 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dna LAZIA IOANA împotriva Deciziei ASF nr. 2612/15.10.2015 

 

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 LAZIA IOANA împotriva Deciziei ASF nr. 2612/15.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/96965/10.11.2015, dna LAZIA IOANA a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 2612/15.10.2015, solicitând anularea acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 2612/15.10.2015, dna LAZIA IOANA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 de lei,  

în calitate de președinte al consiliului de administrație al emitentului S.C. EXPRES TRANSPORT S.A. Măcin; 
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 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de dna LAZIA IOANA împotriva Deciziei ASF nr. 2612/15.10.2015. 
Art. 2. Se revocă Decizia ASF nr. 2612/15.10.2015. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3708 / 18.12.2015 
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 că din analiza contractelor de intermediere ale clienților și a formularelor de vânzare integrală aferente 
perioadei 2006-2014 realizată de SSIF Carpatica Invest S.A., precum și de către ASF cu ocazia controlului efectuat în perioada 
martie-aprilie 2015 și a audierilor persoanelor responsabile din iulie 2015, nu a fost identificată nicio clauză care să permită societății 
prescrierea unor sume aparținând clienților și înregistrarea lor ca venituri ale societății de servicii de investiții financiare, 

luând în considerare faptul că, doamna Laufceac Ioana Camelia, în calitate de director economic al SSIF Carpatica Invest S.A., 
prin aprobarea, începând cu anul 2012, a efectuării operațiunilor de prescriere a sumelor aflate în conturile unor clienți inactivi  
pe o perioadă mai mare de 3 ani, semnarea borderourilor contabile cu sumele prescrise și înregistrarea lor ca venituri ale  
SSIF Carpatica Invest S.A., a acționat astfel încât a indus o situație care putea să prejudicieze fondurile clienților, încălcând prevederile 
art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în acest sens, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) lit. a) și f)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regul ilor  
de conduită și prudențiale emise de către CNVM/ASF. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Laufceac Ioana Camelia, în calitate de director economic  
al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii acesteia, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile 
aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, a art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), 
art. 275 alin. (1) și alin. (3) 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 16.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Laufceac Ioana Camelia, în calitate de director economic al SSIF Carpatica Invest S.A. 
în perioada săvârșirii faptei menționate. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Laufceac Ioana Camelia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză  
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3709 / 18.12.2015 
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 că din analiza contractelor de intermediere ale clienților și a formularelor de vânzare integrală aferente 
perioadei 2006-2014 realizată de SSIF Carpatica Invest S.A., precum și de către ASF cu ocazia controlului efectuat în perioada 
martie-aprilie 2015 și a audierilor persoanelor responsabile din iulie 2015, nu a fost identificată nicio clauză care să permită societății 
prescrierea unor sume aparținând clienților și înregistrarea lor ca venituri ale societății de servicii de investiții financiare, 

luând în considerare faptul că, doamna Orza Dorina Ioana, în calitate de conducător/director general adjunct,  
prin aprobarea, începând cu anul 2012, a efectuării operațiunilor de prescriere a sumelor aflate în conturile unor clienți inactivi  
pe o perioadă mai mare de 3 ani, semnarea borderourilor contabile cu sumele prescrise și înregistrarea lor ca venituri  
ale SSIF Carpatica Invest S.A., a acționat astfel încât a indus o situație care putea să prejudicieze fondurile clienților, încălcând prevederile 
art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în acest sens, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) lit. a) și f)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regul ilor  
de conduită și prudențiale emise de către CNVM/ASF. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Orza Dorina Ioana, în calitate de conducător/director general 
adjunct al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii acesteia, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și 
obligațiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, a art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), 
art. 275 alin. (1) și alin. (3) 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 16.12.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Orza Dorina Ioana, în calitate de conducător/director general adjunct al SSIF Carpatica 
Invest S.A. în perioada săvârșirii faptei menționate. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Orza Dorina Ioana, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 



Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză  
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3710 / 18.12.2015 
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 că din analiza contractelor de intermediere ale clienților și a formularelor de vânzare integrală aferente 
perioadei 2006-2014 realizată de SSIF Carpatica Invest S.A., precum și de către ASF cu ocazia controlului efectuat în perioada 
martie-aprilie 2015 și a audierilor persoanelor responsabile din iulie 2015, nu a fost identificată nicio clauză care să permită societății 
prescrierea unor sume aparținând clienților și înregistrarea lor ca venituri ale societății de servicii de investiții financiare, 

luând în considerare faptul că, domnul Trif Nicolae Marius, în calitate de conducător/președinte al consiliului  
de administrație/director general, prin aprobarea, începând cu anul 2012, a efectuării operațiunilor de prescriere a sumelor aflate  
în conturile unor clienți inactivi pe o perioadă mai mare de 3 ani, semnarea borderourilor contabile cu sumele prescrise și 
înregistrarea lor ca venituri ale SSIF Carpatica Invest S.A., a acționat astfel încât a indus o situație care putea să prejud icieze 
fondurile clienților, încălcând prevederile art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în acest sens, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) lit. a) și f)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regul ilor  
de conduită și prudențiale emise de către CNVM/ASF. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Trif Nicolae Marius, în calitate de conducător/președinte al consiliului 
de administrație/director general al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii acesteia, care nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, a art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), 
art. 275 alin. (1) și alin. (3) 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 16.12.2015, 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 dl Trif Nicolae Marius, în calitate de conducător/președinte  
al consiliului de administrație/director general al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii faptei menționate. 
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 Trif Nicolae Marius, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză  
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3711 / 18.12.2015 
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 că din analiza contractelor de intermediere ale clienților și a formularelor de vânzare integrală aferente 
perioadei 2006-2014 realizată de SSIF Carpatica Invest S.A., precum și de către ASF cu ocazia controlului efectuat în perioada 
martie-aprilie 2015 și a audierilor persoanelor responsabile din iulie 2015, nu a fost identificată nicio clauză care să permită societății 
prescrierea unor sume aparținând clienților și înregistrarea lor ca venituri ale societății de servicii de investiții financiare, 

luând în considerare faptul că, domnul Velțan Ilie Marius, în calitate de conducător/director general adjunct,  
prin aprobarea, începând cu anul 2012, a efectuării operațiunilor de prescriere a sumelor aflate în conturile unor clienți inactivi  
pe o perioadă mai mare de 3 ani, semnarea borderourilor contabile cu sumele prescrise și înregistrarea lor ca venituri  
ale SSIF Carpatica Invest S.A., a acționat astfel încât a indus o situație care putea să prejudicieze fondurile clienților,  
încălcând prevederile art. 90 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în acest sens, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1) și (2) și art. 27 alin. (1) lit. a) și f)  



din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regul ilor  
de conduită și prudențiale emise de către CNVM/ASF. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Velțan Ilie Marius, în calitate de conducător/director general adjunct  
al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii acesteia, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile 
aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, a art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 2 și pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), 
art. 275 alin. (1) și alin. (3) 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 16.12.2015, 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 dl Velțan Ilie Marius, în calitate de conducător/director general 
adjunct al SSIF Carpatica Invest S.A. în perioada săvârșirii faptei menționate. 
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 Velțan Ilie Marius prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată 
în Buletinul ASF, forma electronică. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză  
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3712 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de S.C. TURNOVER ABC S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2656/15.10.2015 

 

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. TURNOVER ABC S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2656/15.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/98270/16.11.2015 S.C. TURNOVER ABC S.R.L. a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 2656/15.10.2015 solicitând revocarea acesteia și pe cale de consecință anularea sancțiunii contravenționale. 
Prin Decizia ASF nr. 2656/15.10.2015 S.C. TURNOVER ABC S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de  

10.000 de lei, în calitate de administrator special al S.C. COCOR TURISM S.A. București. 
Totodată, prin art. 2 și 3 din decizia contestată, s-a dispus în sarcina administratorului special obligația ca, în termen de  

3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, să adopte măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare  
și să transmită la ASF și BVB rapoartele curente, respectiv: - raportul curent aferent înregistrării primei cereri de retragere  
și raportul curent aferent inițierii demersurilor la oficiul registrul comerțului în vederea desemnării unui expert autorizat. 

La art. 3 din actul contestat s-a prevăzut că în situația în care obligația menționată nu va fi îndeplinită, ASF va aplica 
sancțiunile corespunzătoare. 

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 16.12.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. TURNOVER ABC S.R.L. în calitate de administrator special  
al S.C. COCOR TURISM S.A. București, împotriva Deciziei ASF nr. 2656/15.10.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3713 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de CITR SPRL Cluj-Napoca împotriva Deciziei ASF nr. 2518/08.10.2015 

 

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 CITR SPRL Cluj-Napoca împotriva Deciziei ASF nr. 2518/08.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/98657/17.11.2015, CITR SPRL (fostă Casa de Insolvență Transilvania),  

în calitate de administrator judiciar al S.C. UNIPREP S.A. București (în reorganizare), a formulat plângere prealabilă împotr iva 
Deciziei ASF nr. 2518/08.10.2015 solicitând anularea acesteia. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2518/08.10.2015, s-a dispus sancționarea CITR SPRL, în calitate de administrator judiciar  
al S.C. UNIPREP S.A. București, 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 16.12.2015, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CITR SPRL, în calitate de administrator judiciar al S.C. UNIPREP S.A. 
București, împotriva Deciziei ASF nr. 2518/08.10.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3714 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de către dl HUICĂ LAURENȚIU împotriva Deciziei ASF nr. 3102/26.10.2015 

 

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 Huică Laurențiu împotriva Deciziei ASF nr. 3102/26.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG nr. 99903/23.11.2015, dl Huică Laurențiu a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 3102/26.10.2015, solicitând anularea acesteia. 
Prin Decizia ASF nr. 3102/26.10.2015 dl Huică Laurențiu, în calitate de președinte al consiliului de administrație  

al S.C. MEDUMAN S.A. Vișeu de Sus, a fost sancționat 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 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Huică Laurențiu împotriva Deciziei ASF nr. 3102/26.10.2015. 
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. 3715 / 18.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de dl Topală Valentin împotriva Deciziei ASF nr. 2654/15.10.2015 

 

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 Topală Valentin împotriva Deciziei ASF nr. 2654/15.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/100347/24.11.2015, dl Topală Valentin a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 2654/15.10.2015, solicitând admiterea în parte a cererii formulate în sensul revocării sancțiunii în cuantum de 
10.000 de lei aplicată pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 8 și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014  
și menținerea sancțiunii de 5.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 

Prin Decizia ASF nr. 2654/15.10.2015, dl Topală Valentin a fost sancționat cu amendă în cuantum de 11.000 de lei,  
în calitate de administrator unic al societății S.C. MACOMB S.A. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  



din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Topală Valentin în calitate de administrator unic al societății  
S.C. MACOMB S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2654/15.10.2015. 
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 

 
 


