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AUTORIZAŢIA NR. 33 / 01.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 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 şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/8408/04.02.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a desfiinţării următorului sediu secundar (agenţie): 

Nr. crt.  Sediu secundar 
1. Sibiu, Str. Ocnei nr. 16, jud. Sibiu 

 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligaţia să transmită la ASF copia 
certificatului de înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de 
organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER 
CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 34 / 04.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi 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 şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.153-155, art.234 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor Dispunerilor de măsuri nr.14/09.12.2011 și nr.15/28.06.2012, 
având în vedere solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu 

nr.122970/15.12.2014, completată prin adresele nr. 124660/18.12.2014, 81833/17.09.2015, 91713/26.10.2015, 93804/30.10.2015, 
103980/10.12.2015, 107422/23.12.2015, 4454/22.01.2016, 4456/22.01.2016, 9178/08.02.2016, 11792/17.02.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.03.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  



AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții ETF BET TRADEVILLE, administrat de 
S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și 
contractul de depozitare și custodie nr. 299/10.12.2014, încheiat între S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, modificat prin actele adiționale nr.1/14.10.2015, nr.2/29.10.2015 și 3/08.12.2015, în forma 
prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării 
notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.sai-vanguard.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. S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. şi se 
publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 299/10.12.2014, modificat prin 
actele adiționale nr.1/14.10.2015, nr.2/29.10.2015 și nr.3/08.12.2015. 

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 
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AUTORIZAȚIA NR. 35 / 04.03.2016 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completăr i, prin 
Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 13 și art. 19 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a 
operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere Nota de ședință a Direcției Reglementare Autorizare din cadrul S.I.I.F. privind modificarea componenței 
Comisiei de examinare pentru cursurile de „Agenți delegați” (cod: ADEL 4 2016), de „Agenți pentru servicii de investiții financiare” 
(cod ASIF 4.2016) și de „Personal al Compartimentului de Control Intern” (cod CTRL 4.2016), organizate de S.C. AS Financial 
Markets S.R.L. în baza Autorizației nr. 10/18.01.2016, 

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se modifică art. 5 lit. F) din Autorizația ASF nr. 10/18.01.2016, care va avea următorul conținut: 

„Art. 5. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență: 
F). Pentru cursurile având codurile: ADEL 4.2016, ASIF 4.2016 și CTRL 4.2016, cu examinare în data de 04 martie 2016: 

- Mihai Leontin – Președinte 
- Beatrice Vlad – Membru 
- Ioan Aleman – Membru 
- Bogdan Nicolae Roșu – Membru supleant 
- Cristian Adrian Stoica – Membru supleant” 

Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. AS Financial Markets S.R.L. și se publică în 
Buletinul electronic al ASF.  

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 81 / 04.03.2016 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 și art. 27 din OUG 

nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 10 alin. (1) şi (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 şi art. 5 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

având în vedere cererea societăţii GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. 8178/03.02.2016, 
completată prin adresa nr. 1389/16.02.2016, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința din data de 03.03.2016, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară emite prezentul, 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează societatea GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.R.L., cu sediul social în Mun. Bucureşti, sectorul 1, str. Buzeşti 
nr. 50-52, et. 1, cam. 11, în calitate de auditor IT extern. 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2016/AU34-ETFBetTradevilleAnexe.pdf


Ar. 2. Se înscrie societatea GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR / 400008, în 
calitate de auditor IT extern. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societăţii GLOBAL RESOLUTION EXPERTS S.R.L. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 82 / 04.03.2016 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 și art. 27 din OUG 

nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 10 alin. (1) şi (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 şi art. 5 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

având în vedere cererea societăţii OMEGA TRUST S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. 9821/09.02.2016,  
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința din data de 03.03.2016, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară emite prezentul, 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează societatea OMEGA TRUST S.R.L., cu sediul social în Mun. Bucureşti, sectorul 2, str. Teiul Doamnei nr. 11,  
bloc 33, sc. A, et. 2, ap. 16, în calitate de auditor IT extern. 
Ar. 2. Se înscrie societatea OMEGA TRUST S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR / 400009, în calitate de auditor IT 
extern. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societăţii OMEGA TRUST S.R.L. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

PREŞEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 509 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 - Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) - din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea BĂNCII TRANSILVANIA S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG 12418/11.02.2015 completată prin adresele cu nr. RG 4040/21.01.2016 şi RG 4498/22.01.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. BANCA TRANSILVANIA S.A. PJR24DIST/120001 
 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 

DECIZIA NR. 510 / 01.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 
în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autor izarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 

în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea Societății de Servicii de Investiții Financiare IFB FINWEST S.A. prin 
adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 12667 din 12.02.2015 completată prin adresa cu nr. RG 9180/08.02.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Societate de Servicii de Investiții Financiare în calitate de distribuitor de titluri de participare pe teritoriul României. 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. Societatea de Servicii de Investiții Financiare IFB FINWEST S.A. PJR24DIST/020002 
 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 511 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. prin adresa înregistrată la 
ASF cu nr. RG 11302/06.02.2015 completată prin adresa cu nr. RG 8416/04.02.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 
1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. PJR24DIST/400003 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 512 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autor izarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 



în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea LIBRA INTERENET BANK S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu 
nr. RG. 3329/14.01.2015 completată prin adresa cu nr. RG 1056/08.01.2016 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 
1. LIBRA INTERNET BANK S.A. PJR24DIST/400004 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 513 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea Societății de Servicii de Investiții Financiare SWISS CAPITAL S.A. 
prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG. 122668 din 15.12.2014 completată prin adresa cu nr. RG 9789/09.02.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Societate de Servicii de Investiții Financiare în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. Societatea de Servicii de Investiții Financiare SWISS CAPITAL S.A. PJR24DIST/400005 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 514 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autor izarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea BĂNCII COMERCIALE CARPATICA S.A. prin adresa înregistrată la 
ASF cu nr. RG 27054/24.03.2015 completată prin adresele cu nr. RG 4395/22.01.2016 şi RG 4672/25.01.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 



Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. S.C. BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.  PJR24DIST/320006 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 515 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. prin adresa 
înregistrată la ASF cu nr. RG 23586/13.03.2015 completată prin adresa cu nr. RG 108838/31.12.2015, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.  PJR24DIST/400007 
 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 

DECIZIA NR. 516 / 01.03.2016  
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autor izarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 – Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) – din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea OTP BANK ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu  
nr. RG 4065/16.01.2015 completată prin adresa cu nr. RG 10019/10.02.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 
1. OTP BANK ROMANIA S.A. PJR24DIST/400008 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE  
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 517 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autor izarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 - Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) - din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea RAIFFEISEN BANK S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu  
nr. RG 10774/04.02.2015 completată prin adresa cu nr. RG 9791/09.02.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 
1. RAIFFEISEN BANK S.A. PJR24DIST/400009 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 518 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 - Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) - din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea Societății de Servicii de Investiții Financiare TRADEVILLE S.A. prin 
adresa înregistrată la ASF cu nr. RG. 93360 din 28.10.2015 completată prin adresele cu nr. RG 4774/28.01.2016 şi  
RG 7004/01.02.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Societate de Servicii de Investiții Financiare în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. Societatea de Servicii de Investiții Financiare TRADEVILLE S.A. PJR24DIST/400010 
 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 

DECIZIA NR. 519 / 01.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 



în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 - Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) - din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea UNICREDIT ȚIRIAC BANK S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu 
nr. RG 13095/13.02.2015 completată prin adresa cu nr. RG 4998/26.01.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 - Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Instituție de credit în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. UNICREDIT BANK S.A. PJR24DIST/400011 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 525 / 01.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

în aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (6) lit. a) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 5 - Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) - din Regulamentul 
nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea transmisă ASF din partea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresa înregistrată la ASF 
cu nr. RG 721/07.01.2015 completată prin adresa cu nr. RG 4057/21.01.2016, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 24 – Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST) următoarea 
Societate de Servicii de Investiții Financiare în calitate de distribuitor de titluri de participare: 

Nr. crt. Denumire distribuitor Nr. de înscriere în Registrul public al ASF 

1. SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. PJR24DIST/120012 
 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 573 / 04.03.2016 
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 înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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 data de 31.08.2012 și 05.09.2012 
între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 



 - Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de 
vânzare cumpărare încheiate la data 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 şi 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 03.03.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta,  
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 15.03.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 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 protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona 
să deruleze operaţiuni cu acţiuni 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 Depozitarului Central S.A. şi emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 574 / 04.03.2016 
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 înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 349/1259/2012, precum şi hotărârea 
nr.217/19.11.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat ARGEŞ în dosarul nr. 661/1259/2012*, 

- necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale ELECTROARGEȘ S.A. la O.R.C. şi instituţiile pieţei de capital, ca urmare a 
anulării hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 şi C.A. nr. 46/09.03.2012, 

- având în vedere atribuțiile şi 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 03.03.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta,  
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 15.03.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 acţiuni 
emise de ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș în baza hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.81/14.01.2012 
şi a hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei 
proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu respectivele 
acţiuni, ca urmare a hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 349/1259/2012, precum şi a 
hotărârii nr.217/19.11.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş 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 
piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi se comunică DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi emitentului. 

PREȘEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIE NR. 577 / 04.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 36 alin. (3) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, 

reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
ținând cont de faptul că persoanele menționate în Anexa nr.1 a prezentului act individual, nu au răspuns solicitării  

ASF-SIIF de completare a documentației, în termen de 30 de zile de la data comunicării observațiilor, neîncadrându-se în 
prevederile art.13 alin. (1) din Norma nr. 21/2014, 

ținând cont de faptul că solicitările persoanelor menționate în Anexa nr.2 a prezentului act individual, au fost depuse la 
ASF-SIIF după expirarea termenului de depunere a cererilor de avizare în calitate de auditori financiari prevăzut de art. 5 alin. (2) din 
Norma nr. 21/2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.03.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 



Art. 1. Solicitările depuse de către auditorii financiari menționați în Anexele nr. 1 și nr. 2, parte integrantă a prezentului act, ș i-au 
pierdut valabilitatea ca urmare a neîncadrării acestora în termenele menționate la art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (1) - teza a doua din 
Norma nr. 21/2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF, forma electronică, și va fi comunicată persoanelor 
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2, parte integrantă a prezentului act individual. 

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

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

 
Anexa nr. 1 la Decizia ASF nr. 577 / 04.03.2016 

 
Situația auditorilor financiari care nu au depus în termenul legal completările documentației solicitate de ASF – SIIF 

 
Persoane juridice 
 

Nr. 
crt. 

Auditor financiar persoană 
juridică 

Date de identificare auditor financiar 
Solicitările depuse în vederea avizării de 
către ASF în calitatea de auditor financiar 

1. DIACONU AUDIT S.R.L. CUI: 24404901 
Adresă: București, B-dul Preciziei nr. 11, camera 
C4, Sector 6 
Autorizație CAFR nr. 842/12.09.2008 

RG/93874/30.10.2015 

2. AREXIM AUDIT S.R.L. CUI: 6709568 
Adresă: București, Str. Ing. N. Slaniceanu nr. 28, 
Sector 2 
Autorizație CAFR nr. 15/23.07.2001 

RG/93525/30.10.2015 

3. AMA OFFICE MANAGEMENT / 
CONSULTING S.R.L. 

CUI: 18976348 
Adresă: București, Str. Nada Florilor nr. 2A, 
camera 2, Sector 2 
Autorizație CAFR nr. 1144/22.11.2012 

RG/93685/30.10.2015 

4. T&ANDERS S.R.L. CUI: 17555928 
Adresă: Târgu Mureș, Str. Liviu Rebreanu nr.23B, 
ap. 10, Jud. Mureș 
Autorizație CAFR nr. 589/13.05.2005 

RG/93957/30.10.2015 
RG/98733/17.11.2015 

5. S.C. EXPERT ONE TEAM 
AUDIT S.R.L. 

CUI: 23085200 
Adresa: București, Str. Ion Câmpineanu nr. 20 A, 
bl. 18A, sc. A, et. 6, ap. 24 
Autorizație CAFR: 808/14.02.2008 

RG/93375/29.10.2015 
RG/98937/17.11.2015 

6. S.C. AUDIT CONSULT GROUP 
S.R.L. 

CUI: 13550529 
Adresa: București, Str. Matei Basarab nr. 85,  
bl. L119 bis, sc. A, ap. 22, Sector 3 
Autorizație CAFR: 129/22.01.2002 

RG/93371/29.10.2015 
RG/98937/17.11.2015 

7. C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L. CUI: 17067196 
Adresa: București, Str. Fabrica de Gheață nr.19, 
bl. 96, sc. 1, et. 6, ap. 38, Sector 2 
Autorizație CAFR: 559/19.01.2005 

RG/90953/22.10.2015 

8. PROFESIONAL AUDIT S.R.L. CUI: 15157616 
Adresa: Craiova, Str. A.I.Cuza, Bloc FEMINA, sc. 
C1, ap. 4, Jud. Dolj 
Autorizație CAFR: 342/05.03.2003 

RG/93730/30.10.2015 

9. EXPERT FINCONT S.R.L. CUI: 7492296 
Adresa: Focșani, Str. Al. Vlahuță, bl. 25, ap. 9, 
Jud. Vrancea 
Autorizație CAFR: 256/20.09.2002 

RG/93958/30.10.2015 

10. MAZARS ROMÂNIA S.R.L. CUI: 6970597 
Adresa: București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, et. 
5, camerele 4, 5 și 8, Sector 2 
Autorizație CAFR: 699/29.01.2007 

RG/96600/09.11.2015 
RG/96803/10.11.2015 

11. EVALEX S.A. Cod fiscal: RO 6668689 
Adresa: Tg. Mureș, Str. Aurel Filimon nr. 4,  
ap. 2, Jud. Mureș 
Autorizație CAFR: 90/2001 

RG/93118/29.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 



Persoane fizice 
 

Nr. 
crt. 

Auditor financiar persoană 
fizică 

Date de identificare auditor financiar 
Solicitările depuse în vederea avizării 
de către ASF în calitatea de auditor 

financiar 

1. BUGA CRISTINA Adresă: București, Str. Ceahlăul nr. 3, bl. 19, sc. 1, 
et. 8, ap. 32, Sector 6 
Certificat CAFR nr. 2809/24.02.2009 

RG/94872/30.10.2015 

2. COSMA DORIN Adresă: Timișoara, Str. Aurelia Fătu Răduțu nr. 6, 
Jud. Timiș 
Certificat CAFR nr. 188/15.10.2000 

RG/94241/02.11.2015 
RG/94261/02.11.2015 
RG/96531/09.11.2015 

3. BIRIŞ LIVIU IOAN Adresă: Deva, Str. M. Eminescu nr.103, bl. C2,  
sc. D, ap. 44, Jud. Hunedoara 
Certificat CAFR nr. 2119 

RG/14175/03.11.2015 

4. DĂNESCU TATIANA Adresă: Târgu Mureș, Str. Teleki Samuel nr. 14, 
Jud. Mureș 
Certificat CAFR nr. 153/15.11.2000 

RG/93957/30.10.2015 
RG/98733/17.11.2015 

5. LEONICA BOCHIȘ Adresă: Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 15, ap. 3, 
Jud. Bihor 
Certificat CAFR: 164/14.03.2002 

RG/93953/30.10.2015 

6. SPATACEAN IOAN OVIDIU Adresă: Tg. Mureș, Str. Muncii nr. 27, ap. 2, Jud. 
Mureș 
Certificat CAFR: 3991/15.06.2011 

RG/93956/30.10.2015 

7. BULUC MANDITA Adresă: Galați, Str. Leonard Nae nr.28, bl. S6, sc. 1, 
ap. 4, Jud. Galați 
Certificat CAFR: 3152/24.10.2009 

RG/94596/02.11.2015 

8. TUDOR CONSTANTIN Adresă: Sibiu, Str. Ioan Albabei nr. 6, Jud. Sibiu 
Certificat CAFR: 1353/10.03.2002 

RG/93885/30.10.2015 

9. TÎRLEA MARIANA Adresă: Cluj Napoca, Cal. Mănăștur nr.85, bl. E 11, 
ap. 32, Jud. Cluj 
Certificat CAFR: 3835/23.02.2011 

RG/94731/03.11.2015 

10. MOISE LIVIU Adresă:București, Str. Ioviță nr. 23-27, et. 6, ap. 25, 
Sector 5 
Certificat CAFR: 1776/14.12.2006 

RG/114386/20.11.2014 
 

11. ANDREI ERZSÉBET Adresă: Sfântu Gheorghe, Str. Ferencváros nr. 35, 
Jud. Covasna 
Certificat CAFR: 2105/22.05.2007 

RG/94599/02.11.2015 

12. CARACAȘ CARMEN Adresă: București, Str. Iovita nr. 23-27, ap. 16, 
Sector 5 
Certificat CAFR nr. 145/20.01.2001 

RG/94461/02.11.2015 
RG/10027/10.02.2016 

13. STOICA FILIP Adresă: București, Aleea George Cristian Stanciu 
nr.1, bl. V91, sc. 1, parter, ap. 1, Sector 5 
Certificat CAFR nr. 427/30.08.2000 

RG/93170/29.10.2015 

 
 

Anexa nr. 2 la Decizia ASF nr. 577 / 04.03.2016 
 
Situația auditorilor financiari care au solicitat avizarea în această calitate în afara termenului legal în vigoare prevăzut pentru depunerea 

documentației 
 
Persoane fizice 
 

Nr. 
crt. 

Auditor financiar persoană 
fizică 

Date de identificare auditor financiar 
Solicitările depuse în vederea avizării de 
către ASF în calitatea de auditor financiar 

1. IANCA CRISTIAN Adresă: Constanța, Bd. I.C. Brătianu nr. 122, Jud. 
Constanța 
Certificat CAFR nr. 3064/22.07.2009 

RG/96584/09.11.2015 
RG/102797/07.12.2015 

2. HÎRȘOVEANU VIOLETA Adresă: Timișoara, Str. Frunzei nr. 27, sc. B, ap. 1, 
Jud. Timiș 
Certificat CAFR nr. 828/30.06.2001 

RG/96943/10.11.2015 

 

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



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 579 / 04.03.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de către dna Nae Emilia împotriva Deciziei ASF nr. 3084 / 26.10.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 Nae Emilia împotriva deciziei ASF nr. 3084/26.10.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. RG/102083/03.12.2015, dna Nae Emilia a formulat plângere prealabilă împotriva 

deciziei ASF nr. 3084/26.10.2015, solicitând anularea acesteia și exonerarea de la plata sumei reținute cu titlu de amendă. 
Prin decizia ASF nr. 3084/26.10.2015, dna Nae Emilia, în calitate de administrator special al S.C. AVICOLA CREVEDIA S.A., 

a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Nae Emilia împotriva deciziei ASF nr. 3084/26.10.2015. 
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 
 

DECIZIA NR. 580 / 04.03.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de dna BÎCIU IOANA – MIHAELA împotriva Deciziei ASF nr. 3602/10.12.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 BÎCIU IOANA – MIHAELA împotriva Deciziei ASF 
nr.3602/10.12.2015, 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. RG/1396/11.01.2016, dna Bîciu Ioana – Mihaela a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 3602/10.12.2015, solicitând revocarea actului.  
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3602/10.12.2015 dna Bîciu Ioana – Mihaela a fost sancționată cu avertisment în calitate de 

conducător al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016. 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Bîciu Ioana – Mihaela în calitate de conducător al  
S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3602/10.12.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 581 / 04.03.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de dl Marinescu Mihai – Cosmin împotriva Deciziei ASF nr. 3609/10.12.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 Marinescu Mihai – Cosmin, împotriva Deciziei ASF 
nr.3609/10.12.2015, 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. RG/1399/11.01.2016, dl Marinescu Mihai – Cosmin a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 3609/10.12.2015, solicitând revocarea actului.  
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3609/10.12.2015 dl Marinescu Mihai – Cosmin a fost sancționat cu avertisment în calitate de 

conducător al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016. 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Marinescu Mihai – Cosmin în calitate de conducător al  
S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3609/10.12.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 582 / 04.03.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de dna GÎU OANA ELENA împotriva Deciziei ASF nr. 3604/10.12.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 GÎU OANA ELENA, împotriva Deciziei ASF nr. 3604/10.12.2015, 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. RG/2706/15.01.2016, dna GÎU OANA ELENA a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 3604/10.12.2015, solicitând revocarea actului.  
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3604/10.12.2015 dna GÎU OANA ELENA a fost sancționată cu avertisment în calitate de 

reprezentant al compartimentului de control intern (CCI) al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016. 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna GÎU OANA ELENA în calitate reprezentant al compartimentului de control 
intern (CCI) al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3604/10.12.2015. 
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. 583 / 04.03.2016 

privind plângerea prealabilă formulată de BĂRBIERU ANDREI-BOGDAN împotriva Deciziei ASF nr. 3608/10.12.2015 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 BĂRBIERU ANDREI-BOGDAN, împotriva Deciziei ASF 
nr.3608/10.12.2015, 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. RG/1400/11.01.2016, dl BĂRBIERU ANDREI-BOGDAN a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 3608/10.12.2015, solicitând revocarea actului.  
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3608/10.12.2015 dl BĂRBIERU ANDREI-BOGDAN a fost sancționat cu avertisment în calitate 

de agent pentru servicii de investiții financiare (ASIF) al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016. 



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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl BĂRBIERU ANDREI-BOGDAN în calitate de agent pentru servicii de 
investiții financiare (ASIF) al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3608/10.12.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 584 / 04.03.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de dl DUMITRESCU GEORGE - OVIDIU împotriva Deciziei ASF nr. 3607/10.12.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 Dumitrescu George - Ovidiu, împotriva Deciziei ASF 
nr.3607/10.12.2015, 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. RG/1398/11.01.2016, dl Dumitrescu George - Ovidiu a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 3607/10.12.2015, solicitând revocarea actului.  
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3607/10.12.2015 dl Dumitrescu George - Ovidiu a fost sancționat cu avertisment în calitate de 

conducător al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016. 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Dumitrescu George - Ovidiu în calitate de conducător al  
S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3607/10.12.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
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. 585 / 04.03.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de dna STANCA SĂNDINA împotriva Deciziei ASF nr. 3605/10.12.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 STANCA SĂNDINA, împotriva Deciziei ASF nr. 3605/10.12.2015, 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. RG/1402/11.01.2016, dna STANCA SĂNDINA a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 3605/10.12.2015, solicitând revocarea actului.  
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3605/10.12.2015 dna STANCA SĂNDINA a fost sancționată cu avertisment în calitate de 

reprezentant al compartimentului de control intern (CCI) al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 03.03.2016. 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna STANCA SĂNDINA în calitate reprezentant al compartimentului de control 
intern (CCI) al S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3605/10.12.2015. 
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 

 


