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AUTORIZAȚIA NR. 9 / 18.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/107043/22.12.2015, 

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 agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Iurian Alina-Luminița 3/08.01.2016 

 

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

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

1. Iurian Alina-Luminița PFR02ASIF/012806 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 10 / 18.01.2016 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

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

având în vedere adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG/107107/23.12.2015, 
nr. RG/107108/23.12.2015, nr. RG/1213/11.01.2015 și nr. RG/107109/23.12.2015 și completate prin adresele cu nr. RG/1211/11.01.2015, 
nr. RG/1212/11.01.2015 și nr. RG/1210/11.01.2015, 



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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Autorizarea organizării de către AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Agenți delegați”  
având codurile: ADEL1.2016, ADEL2.2016, ADEL3.2016, ADEL4.2016, ADEL5.2016, ADEL6.2016, ADEL7.2016, ADEL8.2016, 
ADEL9.2016, ADEL10.2016 și ADEL11.2016 care vor avea loc la București în următoarele perioade: 

ADEL1.2016: 18-22 ianuarie 2016; 
ADEL2.2016: 01-05 februarie 2016; 
ADEL3.2016: 15-19 februarie 2016; 
ADEL4.2016: 29 februarie-04 martie 2016; 
ADEL5.2016: 14-18 martie 2016; 
ADEL6.2016: 28 martie-01 aprilie 2016; 
ADEL7.2016: 11-15 aprilie 2016; 
ADEL8.2016: 09-13 mai 2016; 
ADEL9.2016: 23-27 mai 2016; 
ADEL10.2016: 06-10 iunie 2016; 
ADEL11.2016: 20-24 iunie 2016. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
ADEL1.2016: 22 ianuarie 2016; 
ADEL2.2016: 05 februarie 2016; 
ADEL3.2016: 19 februarie 2016; 
ADEL4.2016: 04 martie 2016; 
ADEL5.2016: 18 martie 2016; 
ADEL6.2016: 1 aprilie 2016; 
ADEL7.2016:15 aprilie 2016; 
ADEL8.2016: 13 mai 2016; 
ADEL9.2016: 27 mai 2016; 
ADEL10.2016: 10 iunie 2016; 
ADEL11.2016: 24 iunie 2016. 

Art. 2. Autorizarea organizării de către AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de 
investiții financiare”, având codurile: ASIF1.2016, ASIF2.2016, ASIF3.2016, ASIF4.2016, ASIF5.2016, ASIF6.2016, ASIF7.2016, 
ASIF8.2016, ASIF9.2016, ASIF10.2016 și ASIF11.2016 care vor avea loc la București în următoarele perioade: 

ASIF1.2016: 18-22 ianuarie 2016; 
ASIF2.2016: 01-05 februarie 2016; 
ASIF3.2016: 15-19 februarie 2016; 
ASIF4.2016: 29 februarie-04 martie 2016; 
ASIF5.2016: 14-18 martie 2016; 
ASIF6.2016: 28 martie-01 aprilie 2016; 
ASIF7.2016: 11-15 aprilie 2016; 
ASIF8.2016: 09-13 mai 2016; 
ASIF9.2016: 23-27 mai 2016; 
ASIF10.2016: 06-10 iunie 2016; 
ASIF11.2016: 20-24 iunie 2016. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
ASIF1.2016: 22 ianuarie 2016; 
ASIF2.2016: 05 februarie 2016; 
ASIF3.2016: 19 februarie 2016; 
ASIF4.2016: 04 martie 2016; 
ASIF5.2016: 18 martie 2016; 
ASIF6.2016: 1 aprilie 2016; 
ASIF7.2016: 15 aprilie 2016; 
ASIF8.2016: 13 mai 2016; 
ASIF9.2016: 27 mai 2016; 
ASIF10.2016: 10 iunie 2016; 
ASIF11.2016: 24 iunie 2016. 

Art. 3. Autorizarea organizării de către AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Personal al 
Compartimentului de control intern”, având codurile: CTRL1.2016, CTRL2.2016, CTRL3.2016, CTRL4.2016, CTRL5.2016, 
CTRL6.2016, CTRL7.2016, CTRL8.2016, CTRL9.2016, CTRL10.2016 și CTRL11.2016, care vor avea loc la București  
în următoarele perioade: 

CTRL1.2016: 18-22 ianuarie 2016; 
CTRL2.2016: 01-05 februarie 2016; 
CTRL3.2016: 15-19 februarie 2016; 
CTRL4.2016: 29 februarie-04 martie 2016; 



CTRL5.2016: 14-18 martie 2016; 
CTRL6.2016: 28 martie-01 aprilie 2016; 
CTRL7.2016: 11-15 aprilie 2016; 
CTRL8.2016: 09-13 mai 2016; 
CTRL9.2016: 23-27 mai 2016; 
CTRL10.2016: 06-10 iunie 2016; 
CTRL11.2016: 20-24 iunie 2016. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CTRL1.2016: 22 ianuarie 2016; 
CTRL2.2016: 05 februarie 2016; 
CTRL3.2016: 19 februarie 2016; 
CTRL4.2016: 04 martie 2016; 
CTRL5.2016: 18 martie 2016; 
CTRL6.2016: 1 aprilie 2016; 
CTRL7.2016: 15 aprilie 2016; 
CTRL8.2016: 13 mai 2016; 
CTRL9.2016: 27 mai 2016; 
CTRL10.2016:10 iunie 2016; 
CTRL11.2016: 24 iunie 2016. 

Art. 4. Autorizarea organizării de către AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Consultant de investiții 
financiare” având codurile: CIF1.2016, CIF2.2016, CIF3.2016, CIF4.2016, CIF5.2016, CIF6.2016, CIF7.2016 și CIF8.2016  
care vor avea loc la București în următoarele perioade: 

CIF1.2016: 08-12 februarie 2016; 
CIF2.2016: 22-26 februarie 2016; 
CIF3.2016: 21-25 martie 2016; 
CIF4.2016: 04-08 aprilie 2016; 
CIF5.2016: 18-22 aprilie 2016; 
CIF6.2016: 16-20 mai 2016; 
CIF7.2016: 30 mai-03 iunie 2016; 
CIF8.2016: 27 iunie-01 iulie 2016. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CIF1.2016:12 februarie 2016; 
CIF2.2016:26 februarie 2016; 
CIF3.2016:25 martie 2016; 
CIF4.2016:08 aprilie 2016; 
CIF5.2016:22 aprilie 2016; 
CIF6.2016:20 mai 2016; 
CIF7.2016:03 iunie 2016; 
CIF8.2016:01 iulie 2016. 

Art. 5. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență: 
A). Pentru cursurile având codurile ADEL1.2016, ASIF1.2016 și CTRL1.2016 cu examinare în data de 22 ianuarie 2016: 

- Mariana Șerban - președinte; 
- Ligia Stoica - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Mianda Popescu - membru supleant. 

B). Pentru cursurile având codurile ADEL2.2016, ASIF2.2016 și CTRL2.2016 cu examinare în data de 5 februarie 2016: 
- Lehel Zolya - președinte; 
- Sanda Nan - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Iulia Nățoi - membru supleant. 

C). Pentru cursul având codul CIF1.2016 cu examinare în data de 12 februarie 2016: 
- Ionela Dubencu - președinte; 
- Viorica Laubach - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Lehel Zolya - membru supleant. 

D). Pentru cursurile având codurile ADEL3.2016, ASIF3.2016 și CTRL3.2016 cu examinare în data de 19 februarie 2016: 
- Gabriela Glodeanu - președinte; 
- Iulia Nățoi - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 



- Daniela Bolea - membru supleant. 
E). Pentru cursul având codul CIF2.2016 cu examinare în data de 26 februarie 2016: 

- Robert Alexandru - președinte; 
- Carmen Hopulele - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Anghel Roxana - membru supleant. 

F). Pentru cursurile având codurile ADEL4.2016, ASIF4.2016 și CTRL4.2016 cu examinare în data de 4 martie 2016: 
- Claudia Grigore - președinte; 
- Elena Granzulea - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Mihai Leontin - membru supleant. 

G). Pentru cursurile având codurile ADEL5.2016, ASIF5.2016 și CTRL5.2016 cu examinare în data de 18 martie 2016: 
- Francesca Rainof - președinte; 
- Beatrice Vlad - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Robert Szabo - membru supleant. 

H). Pentru cursul având codul CIF3.2016 cu examinare în data de 25 martie 2016: 
- Anca Comache - președinte; 
- Mihai Crișan - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Robert Szabo - membru supleant. 

I). Pentru cursurile având codurile ADEL6.2016 și ASIF6.2016 cu examinare în data de 1 aprilie 2016: 
- Cristina Dumitriu - președinte; 
- Ligia Stoica - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Luminița Carată - membru supleant. 

J). Pentru cursul având codul CIF4.2016 cu examinare în data de 8 aprilie 2016: 
- Ramona Popa - președinte; 
- Mianda Popescu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Rose Marie Nițulescu - membru supleant. 

K). Pentru cursurile având codurile ADEL7.2016, ASIF7.2016 și CTRL7.2016 cu examinare în data de 15 aprilie 2016: 
- Cristina Dumitriu - președinte; 
- Mianda Popescu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Anamaria Dincă - membru supleant. 

L). Pentru cursul având codul CIF5.2016 cu examinare în data de 22 aprilie 2016: 
- Cristina Dumitriu - președinte; 
- Ramona Popa - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Iuliana Gaspar - membru supleant. 

M). Pentru cursurile având codurile ADEL8.2016, ASIF8.2016 și CTRL8.2016 cu examinare în data de 13 mai 2016: 
- Carmen Hopulele - președinte; 
- Jenica Soltan - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Iulia Nățoi - membru supleant. 

N). Pentru cursul având codul CIF6.2016 cu examinare în data de 20 mai 2016: 
- Anghel Roxana - președinte; 
- Daniela Bolea - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Ionela Dubencu - membru supleant. 

O). Pentru cursurile având codurile ADEL9.2016, ASIF9.2016 și CTRL9.2016 cu examinare în data de 27 mai 2016: 
- Camelia Zaharia - președinte; 



- Robert Alexandru - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Iulia Nățoi - membru supleant. 

P). Pentru cursul având codul CIF7.2016 cu examinare în data de 3 iunie 2016: 
- Mihai Lilea - președinte; 
- Mircea Arhip - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Cristian Stoica - membru supleant. 

Q). Pentru cursurile având codurile ADEL10.2016, ASIF10.2016 și CTRL10.2016 cu examinare în data de 10 iunie 2016: 
- Răzvan Oros - președinte; 
- Beatrice Vlad - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Octavian Dinu - membru supleant. 

R). Pentru cursurile având codurile ADEL11.2016, ASIF11.2016 și CTRL11.2016 cu examinare în data de 24 iunie 2016: 
- Elena Granzulea - președinte; 
- Claudia Grigore - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Răzvan Oros - membru supleant. 

S). Pentru cursul având codul CIF8.2016 cu examinare în data de 1 iulie 2016: 
- Popa Ramona - președinte; 
- Anamaria Dincă - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Bogdan Nicolae Roșu - membru supleant; 
- Cristina Anculescu - membru supleant. 

Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 11 / 22.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și 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. d), alin. (2) și alin. (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor 

structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/90460/20.10.2015, 

completată prin adresele nr. RG/100405/24.11.2015 și nr. RG/107988/28.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.01.2016,  

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 ELDAINVEST S.A.,  
ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea doamnei Bugeac Simona-Elena în funcția de membru 
provizoriu al consiliului de administrație în locul domnului Mănăilă Adrian, până la prima adunare generală a acționarilor,  
în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 23.11.2015. 
Art. 2. Componența consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A., la data prezentei 
autorizații este următoarea: 

- OLTEANU FLORINA-CARMEN 
- MĂNĂILĂ DANIELA-MIOARA 
- BUGEAC SIMONA-ELENA. 

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

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 12 / 22.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii  

de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (3) 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 IEBA TRUST S.A. înregistrată la ASF cu  

nr. RG/99121/18.11.2015, completată prin adresa nr. RG/106944/22.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.01.2016,  

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 IEBA TRUST S.A.  
cu sediul situat în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, corp C, et. 5, sector 2, ca urmare a modificării componenței consiliului  
de administrație, prin majorarea numărului de membri de la trei la cinci având în vedere numirea dlui Papastamatis Stamatios și a 
dnei Zabarcencu Mihaela Gabriela în conformitate cu dispozițiile Hotărârii AGOA nr. 4 din data de 22.10.2015. 
Art. 2. Componența consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., la data prezentei 
autorizații este următoarea: 

- PANAGIOTIS DIAMANTIS - președinte; 
- GIAGKOUDIS CHARALAMPOS - vicepreședinte; 
- PAPASTAMATIS STAMATIOS - vicepreședinte; 
- NISTOR GEORGE - membru; 
- ZABARCENCU MIHAELA GABRIELA - membru. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 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 componenței consiliului de administrație, precizată la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 13 / 22.01.2016 
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, 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. 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. 153-155 și art. 234 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122152/2014, completată prin 
adresele cu nr. 65673/21.07.2015, nr. 65736/22.07.2015, nr. 66987/27.07.2015, nr. 67558/28.07.2015, nr. 70824/06.08.2015,  
nr. 76067/25.08.2015, nr. 76387/26.08.2015, nr. 85198/01.10.2015, nr. 86264/05.10.2015, nr. 15375/07.12.2015, nr. 108839/31.12.2015 
și nr. 1361/11.01.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.01.2016,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Fortuna Classic, administrat de  
SAI Target Asset Management S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de 
depozitare și custodie nr. 289/08.12.2014, încheiat între SAI Target Asset Management S.A. și B.R.D.-Groupe Societe Generale  
și a Actului adițional nr. 1/23.11.2015 la contractul de depozitare și custodie nr. 289/08.12.2014 încheiat între  
SAI Target Asset Management S.A. și B.R.D.-Groupe Societe Generale, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Target Asset Management S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.targetasset.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI Target Asset Management S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2016/AU13-SAITargetAssetManagementFortunaClassic.pdf
http://www.fortuna.ro/


imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie și a actului adițional la acesta. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 14 / 22.01.2016 
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, 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. 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. 153-155, art. 234 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, 

analizând cererea SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122152/2014, completată prin 
adresele cu nr. 65673/21.07.2015, nr. 65736/22.07.2015, nr. 66987/27.07.2015, nr. 67558/28.07.2015, nr. 70824/06.08.2015,  
nr. 76067/25.08.2015, nr. 76387/26.08.2015, nr. 85198/01.10.2015, nr. 86264/05.10.2015, nr. 15375/07.12.2015, nr. 108839/31.12.2015 
și nr. 1361/11.01.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.01.2016, Consiliul Autorității de  
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Fortuna Gold, administrat de  
SAI Target Asset Management S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de 
depozitare și custodie nr. 290/08.12.2014, încheiat între SAI Target Asset Management S.A. și B.R.D.-Groupe Societe Generale și a 
Actului adițional nr. 1/23.11.2015 la contractul de depozitare și custodie nr. 290/08.12.2014 încheiat între  
SAI Target Asset Management S.A. și B.R.D.-Groupe Societe Generale, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI Target Asset Management S.A. are obligația publicării notei  
de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.targetasset.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI Target Asset Management S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 
imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie și a actului adițional la acesta. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 18 / 22.01.2016 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

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

având în vedere cererea nr. 108556/30.12.2015 a doamnei Ion Valentina, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 20.01.2016,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează doamna Ion Valentina în calitate de auditor IT extern. 
Ar. 2. Se înscrie doamna Ion Valentina în Registrul public al ASF, cu nr. PFR23AITFR/400011, în calitate de auditor IT extern. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui doamnei Ion Valentina și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2016/AU14-SAITargetAssetManagementFortunaGold.pdf
http://www.fortuna.ro/


 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 115 / 18.01.2016 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii  

de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006  

privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/108534/30.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului PAVEL POMPILIU PAVEL 
prin Decizia nr. 3008/04.11.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social  
situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/320012, reprezentând înregistrarea domnului Pavel Pompiliu Pavel în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 119 / 18.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015  
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/106652/21.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1. Borea Mihai-Ștefan 304/23.12.2014 
 

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

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

1. Borea Mihai-Ștefan 304/23.12.2014 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 155 / 19.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 

și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,  
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere controlul periodic efectuat la SAI Star Asset Management 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 13.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se instituie în sarcina SAI Star Asset Management S.A. implementarea măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului  
de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 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 SAI Star Asset Management S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SAI Star Asset Management S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia ASF nr. 155/19.01.2016 

 

Plan de măsuri 
 

Nr. crt. Situația constatată Măsura dispusă 

1. 

Din verificarea procedurii privind „Operații subscrieri-răscumpărări”  
s-a constatat că, deși aceasta conține prevederi care impun personalului  
să rețină o copie a actului de identitate prezentat de investitor,  
nu sunt inserate și obligațiile de verificare stipulate de art. 46 alin. (4)  
din Regulamentul ASF nr. 9/2014 

Revizuirea procedurii privind „Operații subscrieri-
răscumpărări”. 

2. 
Formalizarea analizelor RCCI, a notificărilor către conducerea executivă, 
precum și consemnarea oricărei autorizații sau interdicții cu privire la astfel 
de tranzacții, în cadrul registrului conflictelor de interese. 

Revizuirea procedurii în conformitate cu cele semnalate  
de echipa de control. 

 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 177 / 20.01.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de CITR FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2403/28.09.2015 

 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de CITR FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2403/28.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/94211/02.11.2015, CITR FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L., prin  

(denumit în continuare petentă) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2403/28.09.2015 prin care s-a dispus 
sancționarea sa, în calitate de administrator judiciar la societatea MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp, cu amendă în cuantum de 
5.000 de lei, solicitând revocarea integrală a acesteia. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 20 ianuarie 2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CITR FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2403/28.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 178 / 21.01.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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 aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, 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 20.01.2016,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 28.01.2016, 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. 179 / 21.01.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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 aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, 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 Hotărârea  
nr. 217/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat ARGEȘ în dosarul nr. 661/1259/2012*; 

- necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. la ORC și instituțiile pieței de capital, ca urmare  
a anulării Hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 și CA nr. 46/09.03.2012, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.01.2016,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 28.01.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni 
emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș în baza Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii CA nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie  
în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni 
cu respectivele acțiuni, ca urmare a Hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, 
precum și a Hotărârii nr. 217/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 661/1259/2012*. 
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. 180 / 21.01.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul BODEA PAUL CRISTIAN împotriva Deciziei ASF nr. 3099/26.10.2015 

 

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 

http://portal.just.ro/1259/SitePages/prezentare.aspx


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 BODEA PAUL CRISTIAN împotriva Deciziei ASF nr. 3099/26.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/104467/11.12.2015, dl BODEA PAUL CRISTIAN, a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 3099/26.10.2015, solicitând în principal anularea Deciziei ASF nr. 3099/26.10.2015 și în subsidiar 
înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment. 

Prin Decizia ASF nr. 3099/26.10.2015, dl BODEA PAUL CRISTIAN a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei 
în calitate de administrator unic al societății S.C. CRISTIRO 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 20.01.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl BODEA PAUL CRISTIAN în calitate de administrator unic al societății 
S.C. CRISTIRO S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3099/26.10.2015. 
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. 181 / 21.01.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY S.P.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 2659/15.10.2015 

 

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 Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar  
al societății VICTORIA S.A. București, împotriva Deciziei ASF nr. 2659/15.10.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/95687/05.11.2015, Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., în calitate de 

administrator judiciar al societății VICTORIA S.A. București, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2659/15.10.2015, 
solicitând anularea acesteia, ca fiind nelegală. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2659/15.10.2015, s-a dispus sancționarea Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., în calitate 
de administrator judiciar al S.C. VICTORIA 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 20.01.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al  
S.C. VICTORIA S.A. București, împotriva Deciziei ASF nr. 2659/15.10.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 182 / 21.01.2016 
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. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și 
a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea transmisă de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF  

cu nr. RG/108154/29.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul de investiții alternative din state membre (FIAM) TISHMAN SPEYER 
EUROPEAN CORE FUND FCP-SIF S.A.R.L. înregistrat în Registrul public al ASF cu nr. CSC08FIAMLUX0039 administrat de 
TISHMAN SPEYER EUROPE S.A.R.L. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


