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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 36 / 14.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) 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, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM 
nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr. 71/16.02.2016, 
înregistrată la ASF cu nr. RG/11487/16.02.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare  
BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1: 

Nr. crt. Nume/ Prenume Nr. Atestat Profesional 

1. MOISE FLORENTINA 2350/19.01.2006 
 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
1. MOISE FLORENTINA PFR02ADEL/171141 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligaţia să solicite ASF 
retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două 
zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare BLUE ROCK 
FINANCIAL SERVICES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 37 / 15.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) 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. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

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

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/8890/05.02.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, în numele  
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., cu sediul situat în Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. ENEA RALUCA-IUSTINA 28/26.02.2016 
 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare: 

Nr. crt. Nume/ Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
1. ENEA RALUCA-IUSTINA PFR02ASIF/402812 

 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate 
la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 38 / 15.03.2016 
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, 

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

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (3) și art. 6 din Regulamentul nr. 8/2015, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea RAIFFEISEN BANK SA, înregistrată la ASF cu nr. RG/104796/14.12.2015, completată prin adresele    

nr. RG/5536/27.01.2016 și nr. RG/14173/26.02.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele  
RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1: 

Nr. crt. Nume/Prenume Atestat profesional 
1. CHELARIU RAREȘ ASIF: 270/23.12.2015 

CI: 269/23.12.2015 

2. DIMACHE ALINA CRISTINA ASIF: 271/23.12.2015 
CI: 272/23.12.2015 

3. HAIDU VLAD OVIDIU CI: 273/23.12.2015 

4. POPESCU MIKLOȘ RALUCA ASIF: 274/23.12.2015 



 

 

Nr. crt. Nume/Prenume Atestat profesional 

CI: 275/23.12.2015 
5. PREDA ALEXANDRU ASIF: 594/23.10.2008 

CI: 276/23.12.2015 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane menţionate la art. 1 în Registrul ASF, în calitate de agenţi pentru servicii de 
investiţii financiare:  

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. CHELARIU RAREȘ PFR02ASIF/132813 

2. DIMACHE ALINA CRISTINA PFR02ASIF/082814 

3. HAIDU VLAD OVIDIU PFR02ASIF/242815 
4. POPESCU MIKLOȘ RALUCA PFR02ASIF/402816 

5. PREDA ALEXANDRU PFR02ASIF/402817 

 
Art. 3. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordată persoanelor menţionate la art. 1 şi 
radierea acestora din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceștia şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 39 / 16.03.2016 
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, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentulu i CNVM 
nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu 
nr.RG/5798/28.01.2016, completată prin adresa nr. RG/ 15571/03.03.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. cu 
sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, Jud. Arad, următoarea persoană: 

Nr. crt. Nume Nr. Atestat Profesional 

1. NISTOR DANIELA LIOARA ASIF 2490/06.02.2006 
 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
1. NISTOR DANIELA LIOARA PFR02ADEL/121142 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
IFB FINWEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 672 / 15.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 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, 

având în vedere următoarele: 
Decizia ASF nr. 3240/30.10.2015, prin care s-a impus Consiliului de Administrație al societăţii BAD RULMENŢI S.A. 

Braşov obligația de a dispune expertului autorizat independent Cezar Petrescu să întreprindă demersurile necesare astfel încât, în 
termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al societăţii BAD RULMENȚI S.A. 
Brașov, prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să f ie 
înlăturate, 

Raportul de evaluare refăcut de expertul autorizat independent Cezar Petrescu, ca urmare a solicitării societății în vederea 
ducerii la îndeplinire a Deciziei ASF nr. 3240/30.10.2015,  

opinia ANEVAR potrivit căreia: ―În cazul raportului de evaluare supus verificării considerăm că acesta se situează în 
categoria nesatisfăcător. Nivelul de credibilitate este sub limita minimă admisibilă și raportul trebuie refăcut. Întrucât de ja evaluatorul 
autorizat Cezar Petrescu a refăcut această evaluare, iar neconformitățile constatate în primul raport nu au fost înlăturate, 
considerăm că se impune refacerea evaluării de către un alt evaluator autorizat‖.  

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

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic 
al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește 
stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale, 

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual,  
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societăţii BAD RULMENŢI S.A. Braşov are următoarele obligaţii: 
a) să solicite oficiului registrului comerţului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert 

autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate 
de expertul autorizat independent Cezar Petrescu, 

b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de 
expertul autorizat independent și să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acțiunilor 
deținute (dacă este cazul). 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 676 / 16.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

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

având în vedere prevederile Deciziei ASF nr. 2046/31.08.2015, 
luând în considerare Raportul de evaluare refăcut, întocmit de expertul autorizat independent Cristina Mihaela Zamfir, care 

a fost comunicat ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 
urmare adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/9987/10.02.2016, prin care ne informează că “Întrucât deja 

evaluatorul autorizat Cristina Mihaela Zamfir a refăcut această evaluare, iar neconformitățile constatate în primul raport de evaluare 
nu au fost înlăturate, considerăm că se impune refacerea evaluării de către un alt evaluator autorizat,”, 

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



 

 

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic 
al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește 
stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale, 

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual,  
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societăţii DUNAPREF S.A. Giurgiu are obligaţia: 
a) să solicite oficiului registrului comerţului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui 

expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării 
realizate de expertul autorizat independent Cristina Mihaela Zamfir; 

b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de 
expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă 
este cazul). 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 679 / 16.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 din  

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

Având în vedere 
în conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele 

ale art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
Decizia ASF nr. 465/25.02.2016, prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii 

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. Sibiu de către societatea NEXTEBANK S.A., 
adresa SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/17954/15.03.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.03.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii BANCA COMERCIALĂ 
CARPATICA S.A. Sibiu, aprobat de ASF prin Decizia nr. 465/25.02.2016, în sensul schimbării denumirii ofertantului, din 
NEXTEBANK S.A. în PATRIA BANK S.A. 
Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă rămân neschimbate. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 680 / 16.03.2016 
Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3) și art.27 din 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 şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele 
ale art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

Decizia ASF nr. 636/10.03.2016 prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii 
VES S.A. Sighişoara iniţiată de societatea CHIMSPORT S.A. Cluj-Napoca, 

urmare adreselor S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/17820/14.03.2016 şi  
nr. RG/18378/16.03.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.03.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

 



 

 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii VES S.A. Sighişoara inițiată de 
societatea CHIMSPORT S.A. Cluj-Napoca. 
Amendamentul constă în modificarea şi completarea documentului de ofertă, la Capitolul 9 ―Locul, programul şi metoda pentru 
depunerea acţiunilor‖, după cum urmează: 

- paragraful ―Acceptarea ofertei devine validă prin completarea şi semnarea în două exemplare a Formularelor de subscriere, 
înainte de expirarea perioadei de desfăşurare a Ofertei şi prezentarea următoarelor documente pentru: […]‖ se va modifica şi 
completa în sensul următor: 

―Pe perioada de desfăşurare acceptarea ofertei devine validă astfel: 
► Dacă acţionarul are deja contract de intermediere cu unul dintre intermediarii autorizaţi de către ASF şi care vor prelua ordinul 

de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de ofertă, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de 
tranzacţionare în conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv, iar Formularul de Subscriere va fi 
completat de intermediarul în cauză, fără ca acţionarului respectiv să i se ceară documentele de identificare adiţionale. 

► Dacă acţionarul nu are încheiat un contract de intermediere cu un intermediar autorizat de către ASF care va prelua ordinul de 
vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de ofertă, atunci Formularul de Subscriere va include, pe lângă 
orice alte documente solicitate de intermediar cu scopul respectării reglementărilor privind cunoaşterea clientelei şi prezentarea 
următoarelor documente pentru: […]‖. 

Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate.  
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 691 / 17.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanța de  urgență a 

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

în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1) - (3) şi art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr.2/2006 privind pieţele 
reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 

având în vedere Decizia ASF nr.44/07.01.2016 de retragere a autorizaţiei pieţei reglementate la termen administrată de 
operatorul de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 

analizând solicitarea Bursei de Valori Bucureşti S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/13412/24.02.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.03.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:   
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor Codului Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de piaţă. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din reglementările menţionate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie.  
Art. 3. Bursa de Valori Bucureşti S.A. are obligaţia să republice reglementările Codului Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de 
piaţă. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menţionate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF.   
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori Bucureşti S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei 
decizii. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

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

Anexă la Decizia nr. 691 / 17.03.2016 
 

Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. – operator de piaţă  
 

1. Cuprinsul Codului B.V.B. – operator de piaţă se modifică după cum urmează: 
„CUPRINS 

 

I. PREVEDERI GENERALE 
 

II. CARTEA I - PIAŢA REGLEMENTATĂ LA VEDERE “ 
 

2. Articolul 1 din Titlul Prevederi Generale se modifică şi va avea următorul cuprins: 
―Art. 1 (1) B.V.B. administrează piaţa reglementată la vedere. 



 

 

(2) Prezentul Cod reglementează, în Cartea I, piaţa reglementată prevăzută la alin. (1).‖ 
 

3. Articolul 4 din Titlul Prevederi Generale se modifică şi va avea următorul cuprins: 
―Art. 4 (1) Prezentul Cod are caracter normativ general obligatoriu şi este aplicabil, fără a se limita la:  
a) Participanţilor la sistemul de tranzacţionare al B.V.B.;  
b) oricărei sucursale sau agenţii ale unui Participant;  
c) oricărui angajat al unui Participant, indiferent de natura juridică a raportului existent între angajat şi Participant (contract individual de muncă, 
contract de prestări servicii, contract de mandat etc.);  
d) Emitenţilor;  
e) deţinătorilor de instrumente financiare şi oricărui investitor;  
f) Depozitarului Central; 
g) oricărei entităţi reglementate, în sensul Legii nr.297/2004;  
h) B.V.B.  
 
(2) Participanţii la sistemul de tranzacţionare al B.V.B. derulează operaţiuni de piaţă cu instrumente financiare în cadrul pieţei reglementate la 
vedere administrată de B.V.B., în mod corespunzător cu prevederile din cadrul Cărţii I din prezentul Cod.‖ 
 

4. Articolul 8 din Titlul Prevederi Generale se abrogă. 
 

5. CARTEA II – PIAŢA REGLEMENTATĂ LA TERMEN se abrogă. 
 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 692 / 17.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art.8 alin. (1) 

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

având în vedere Raportul de evaluare întocmit de doamna Aragea Isabela, expert autorizat independent desemnat de 
ORC, în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, conform  
Legii nr. 151/2014, 

având în vedere adresa transmisă de AIPC, înregistrată la ASF cu nr. RG/90924/22.10.2015,  
luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/15423/03.03.2016 potrivit căreia în opinia ANEVAR 

―neconformităţile raportului de evaluare sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se 
recomandă refacerea raportului de evaluare de către un alt evaluator.”, 

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se 
tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea 
Legii nr. 151/2014, 

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic 
al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește 
stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale, 

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce 

privește protecţia investitorilor, 
Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,  

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație al societăţii COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A. Constanța are următoarele 
obligații: 

a) să solicite oficiului registrului comerţului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui 
expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării 
realizate de expertul autorizat independent Aragea Isabela; 

b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de 
expertul autorizat independent și să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acțiunilor 
deținute (dacă este cazul). 

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Aragea Isabela, în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societăţii COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A. Constanța şi va fi 
publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 699 / 17.03.2016 
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, 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 şi completările ulterioare, 

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

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

RG/105849/17.12.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/559/06.01.2016, nr. RG/5361/27.01.2016,  
nr. RG/10638/12.02.2016, nr. RG/8025/03.02.2016, nr. RG/16274/08.03.2016, 

în conformitate cu art. 563 din Codul Civil, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.03.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Fondul închis de investiţii Sectorial iFond Gold, înregistrat cu  
nr. CSC08FIIR/400020. 
Art. 2. Începând cu data prezentei, Avizul nr. 45/04.11.2010 îşi încetează valabilitatea. 
Art. 3. Investitorii care nu şi-au încasat contravaloarea unităţilor de fond pe care le deţin la Fondul închis de investiţii Sectorial 
iFond Gold până la data emiterii prezentului act individual, vor putea să își încaseze oricând contravaloarea acestora, sumele 
urmând a fi menţinute pe o perioadă de timp nedeterminată, într-un cont bancar dedicat exclusiv acestor plăți.  
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 
şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.  

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 700 / 18.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

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

având în vedere adresa AIPC înregistrată la ASF cu nr. RG/90924/22.10.2015, 
luând în considerare Raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Adina Laura Vișan, în vederea 

stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile Legii 
nr.151/2014, care a fost transmis ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 

urmare adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/16380/08.03.2016, potrivit căreia ―…..neconformitățile raportului de 
evaluare sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea raportu lui de 
evaluare de către alt evaluator.‖, 

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

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic 
al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește 
stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale, 

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr.297/2004, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual,  
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societăţii NUTRICOM S.A. Oltenița are următoarele obligații: 
a) să solicite oficiului registrului comerţului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui 

expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării 
realizate de expertul autorizat independent Adina Laura Vișan; 

b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de 
expertul autorizat independent și să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acțiunilor 
deținute (dacă este cazul). 



 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


