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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 81 / 14.06.2016 
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. 24 alin.(1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de 
capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 
alin.(1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), (3) și (4) și art.11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea 
membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 

având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea formulată de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG/29858/22.04.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/34098/06.05.2016 și nr. RG/36949/17.05.2016, 

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna ANCA MĂDĂLINA LUCIA NICOLAESCU în data de 
31.05.2016, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează doamna ANCA MĂDĂLINA LUCIA NICOLAESCU, în calitate de responsabil cu administrarea riscului în 
cadrul S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul situat în București, str. Uruguay nr. 14, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ANCA MĂDĂLINA LUCIA NICOLAESCU în Registrul ASF cu nr. PFR132RARA/400002 în 
calitate de responsabil administrarea riscului în cadrul S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 
Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei 
menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și se 
publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 82 / 16.06.2016 
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. 33 și art. 13 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 adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară Millenium și înregistrată la ASF cu nr. RG 
39180/26.05.2016 și completată prin adresa nr. RG 40784/02.06.2016, în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele 
ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium, a unui Program de formare profesională continuă pentru anul 2016, 
care se va desfășura la București, Bacău, Arad, Brașov, Cluj, Craiova, sub forma a câte zece sesiuni/seminare 
științifice/profesionale, în următoarele perioade: 

MPC – 04.16 în perioada 25 – 29 iulie - București 
MPC – 05.16 în perioada 19 – 23 septembrie - Bacău 
MPC – 06.16 în perioada 26 – 30 septembrie - Arad 
MPC – 07.16 în perioada 03 – 07 octombrie - Brașov 
MPC – 08.16 în perioada 17 – 21 octombrie - București 
MPC – 09.16 în perioada 07 – 11 noiembrie - Cluj 
MPC – 10.16 în perioada 21 – 25 noiembrie - Craiova 
MPC – 11.16 în perioada 05 – 09 decembrie - București 

Art. 2. Acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către 
participanţi.  
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.  

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 83 / 16.06.2016 
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 alin. (1) şi art. 27 din 

Ordonanța de urgența 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 conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 
investiții financiare, cu modificările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art.  3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, 
art. 9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de 
conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. prin adresa înregistrată 
la ASF cu nr. RG/29112/21.04.2016, completată prin adresa nr. RG/35208/11.05.2016 și rezultatele interviului susținut conform 
Deciziei ASF nr. 1136/26.05.2016,  

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul IVAN IONUȚ, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul Societății 
de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov, Bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului IVAN IONUȚ în Registrul ASF cu nr. PFR03RCCI/080614 în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern.  
Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre 
aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE 
S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 84 / 17.06.2016 

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, 



 

 

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

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 din Regulamentul ASF 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, 

analizând cererea S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 
9618/09.02.2016 completată prin adresele cu nr. RG 18395/16.03.2016, nr. RG 34779/10.05.2016 și RG 41404/07.06.2016 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.06.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții iFond Conservator, administrat de S.A.I. 
INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, în 
forma prevăzută în anexă. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. are obligaţia 
publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.Ifond.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. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării 
notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societăţii S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 85 / 17.06.2016 

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, 

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

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 din Regulamentul ASF 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, 

analizând cererea S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, înregistrată la ASF cu nr. RG 9620/09.02.2016 
completată prin adresele cu nr. RG 18394/16.03.2016, nr. RG 34779/10.05.2016 și RG 41404/07.06.2016 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.06.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții iFond Acțiuni, administrat de S.A.I. 
INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, în 
forma prevăzută în anexă. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. are obligaţia 
publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.Ifond.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. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării 
notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societăţii S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2016/AU84-FDIiFondConservator.pdf
http://www.ifond.ro/
http://www.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_I/2016/AU85-FDIiFondActiuni.pdf
http://www.ifond.ro/


 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 152 / 17.06.2016 
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 considerarea art. 2 alin. (1) pct. 18 și art. 183 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare și a art. 15 alin. (1) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu 
valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere adresa SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, înregistrată la ASF cu nr. 
RG107371/23.12.2015, prin care a solicitat să se clarifice dacă oferirea de către o societate dintr-un stat nemembru UE a unor 
instrumente financiare netransferabile de tipul opțiunilor pe acțiuni unui număr de peste 150 de angajați ai filialei/societății afiliate din 
România a acestei societăți constituie o ofertă care este exceptată de la aplicarea cerințelor referitoare la prospect, în condițiile în 
care acțiunile respectivei societăți sunt tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru și nu se intenționează 
admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată din România 

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

AVIZ 
Art. 1. (1) În cazul oferirii de opțiuni netransferabile pe acțiuni emise de către o societate care nu are sediul central ori sediul social 
în Uniunea Europeană, către actualii sau foștii angajați sau membrii ai conducerii unei filiale a acesteia din România, nu este 
incidenta obligația de publicare a unui prospect de ofertă sau de notificare a ASF cu privire la termenii ofertei. 
(2) În înțelesul prezentului act individual, prin opțiune netransferabilă pe acțiuni se înțelege instrumentul financiar emis în 
considerarea calităţii persoanei căreia i se acordă, care nu poate fi înstrăinat şi care poate fi exercitat doar de respectiva persoană. 
(3) Opțiunile netransferabile, care sunt acordate actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați și care dau dreptul 
acestora să achiziționeze acțiuni, nu se încadrează în categoria valorilor mobiliare în sensul definiției prevăzută la art. 2 pct. 3 din 
Regulamentul CNVM nr. 31/2006 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen şi va fi publicat în 
Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul acesteia (www.asfromania.ro). 
Art. 3. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentului aviz. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 153 / 17.06.2016 
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 lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

având în vedere cererea societăţii I-TOM SOLUTIONS S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/23353/04.04.2016, 
completată prin adresa nr. RG/38060/23.05.2016, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16.06.2016, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară emite prezentul 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează societatea I-TOM SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 4, str. Trestiana nr. 2, Bloc 3,  
Scara A, etaj 5, Ap. 22, în calitate de auditor IT extern. 
Ar. 2. Se înscrie societatea I-TOM SOLUTIONS S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR/400012, în calitate de auditor 
IT extern. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societăţii I-TOM SOLUTIONS S.R.L. şi se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZ NR.154 / 17.06.2016 

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a) și d), art.6 alin.(1) și (3), art. 14 și art. 27 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 



 

 

Financiară (denumită în continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea 
acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant permanent al administratorului unic Franklin 
Templeton International Services SARL (FTIS), înregistrată la ASF cu nr. 36092/13.05.2016 și nr. 41297/06.06.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.06.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,      

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 19 alin. (3) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 6 din data de 26.04.2016. 
Art. 2. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 157 / 17.06.2016 
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 lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

având în vedere cererea societăţii OMNIENT S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/23105/01.04.2016, completată prin 
adresele nr. RG/36082/13.05.2016 și nr. 39214/26.05.2016,  

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16.06.2016, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară emite prezentul 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează societatea OMNIENT S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, camera 
403, etaj 4, în calitate de auditor IT extern. 
Ar. 2. Se înscrie societatea OMNIENT S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR/400013, în calitate de auditor IT extern. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societăţii OMNIENT 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. 1212 / 13.06.2016 
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 

urgența 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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/34374/09.05.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., cu sediul situat în Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 şi 5, jud. Arad: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1. AVRAM ROXANA MIHAELA 3232/30.11.2005 



 

 

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

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. AVRAM ROXANA MIHAELA PFR02ADEL/060015 

 
Art. 3. Prezenta decizie 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. 1217 / 13.06.2016 
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 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.1 alin.(3) și al art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza prevederilor art. 54 alin.(4) și ale art.56 alin.(4) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în considerarea prevederilor art.32 (9) din Directiva nr.39/2004 (MiFID), 
ținând cont de prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, 
având în vedere notificarea transmisă la ASF de către POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY și înregistrată cu 

nr. RG/38158/23.05.2016, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 

hotărât emiterea următorului act individual:   
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/401093 care atestă înscrierea în Registrul Public al ASF a doamnei  
Nicoleta Laura Bănică, în calitate de agent delegat al firmei de investiții IPOPEMA SECURITIES S.A, care prestează servicii și 
activități de investiții în România de la adresa str. Șoseaua Nordului nr. 96H, ap.2, București. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1218 / 13.06.2016 

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 urgența 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. 9 şi art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile 
de investiţii financiare, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (2) și (3) și art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi 
aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea formulată de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG/107904/28.12.2015, completată prin adresele nr. RG/107906/28.12.2015, nr. RG/4123/21.01.2016, nr. RG/12890/22.02.2016, 
nr. RG/15403/03.03.2016, nr. RG/18345/16.03.2016, nr. RG/26062/13.04.2016,  

ținând cont de sancțiunile aplicate de ASF doamnei TUDOR OANA în perioada 2008-2015, se reține faptul că persoana 
anterior menționată nu îndeplineşte cerinţa de bună reputație în vederea asigurării unui management sigur și prudent al societății de 
servicii de investiții financiare, cerință prevăzută de art. 6 alin. (3) lit. b) pct. 1 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 (preluată de art. 5 
lit. b) din Regulamentul ASF nr. 14/2015), 

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge solicitarea de modificare a autorizaţiei de funcţionare a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., ca urmare a 
modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei TUDOR OANA, în calitate de Conducător al societăţii, în locul 



 

 

dlui CHIȘ GRIGORE, întrucât aceasta nu îndeplinește cerinţa de bună reputaţie prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) pct. 1 din 
Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.  
Art. 3. SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligaţia, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, 
să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile art. 14 din Legea nr. 297/2004 referitoare la numărul minim de 
persoane care asigură conducerea şi coordonarea zilnică a activităţii SSIF. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF BRK FINANCIAL GROUP 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. 1220 / 13.06.2016 
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 

urgența 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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/37719/20.05.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119,  
jud. Cluj: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1. BABĂU MIHAI TRAIAN 396/26.04.2012 
Poz. 1 

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

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. BABĂU MIHAI TRAIAN PFR02ASIF/022516 
 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1221 / 13.06.2016 
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 

urgența 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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 29244/21.04.2016, 

completată prin adresa nr. 37870/20.05.2016, 



 

 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119,  
jud. Cluj: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 
1. GAIȚĂ MIHAI 297/18.12.2014 

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

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. GAIȚĂ MIHAI PFR02ASIF/402722 
 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 1222 / 13.06.2016 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) şi lit. d), art. 6 alin. (3) şi art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 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 baza prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere cererea doamnei Dan Cecilia Magda nr. RG26484/14.04.2016, completată prin adresa nr. 

RG40444/02.06.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis 

emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage la cerere autorizaţia de consultant de investiţii a doamnei Dan Cecilia Magda, acordată prin Decizia 
nr.3440/07.09.2004.  
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/400003 care atestă înscrierea doamnei Dan Cecilia Magda în 
calitatea de consultant de investiţii. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Dan Cecilia Magda şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREŞEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1237 / 14.06.2016 
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 alin. (1) și art. 27 din 

Ordonanța de urgența 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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/38066/23.05.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 



 

 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului MĂNIȘOR VLAD MIHAI prin Decizia 
nr. 2030/25.10.2007 - poz. 1, modificată prin Decizia nr. 2174/12.11.2007, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
GOLDRING S.A. Tg. Mureş cu sediul social situat în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.  
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/261690 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a domnului MĂNIȘOR VLAD MIHAI. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 1238 / 14.06.2016 

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 
urgența 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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/37853/20.05.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., cu sediul situat în Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 şi 5, jud. Arad: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1. BOGDAN LIVIU NATHANAEL 1898/22.06.2005 

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

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
1. BOGDAN LIVIU NATHANAEL PFR02ASIF/020411 

 
Art. 3. Prezenta decizie 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. 1241 / 16.06.2016 
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 

urgența 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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. nr. RG 34891/10.05.2016, completată prin adresa nr. RG 37610/19.05.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
 
 



 

 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele  
RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie/Autorizaţie 

1. DUMITRAȘCU IONUȚ COSMIN 177/11.07.2014 - poz. 5 
 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a 
următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. DUMITRAȘCU IONUȚ COSMIN PFR02ASIF/402696 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR.1242 / 16.06.2016 

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 alin. (1) şi art. 27 din 
Ordonanța de urgența 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 conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, 
art. 9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a 
persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Fianciare ROMINTRADE S.A. prin adresa înregistrată la 
ASF cu nr. RG/29112/21.04.2016, completată prin adresa nr. RG/35208/11.05.2016 și rezultatele interviului susținut conform 
Deciziei ASF nr. 1136/26.05.2016, reținem că domnul Ivan Ionuț: 

- nu are competență și experiență relevantă pentru exercitarea și îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției-cheie de persoană 
responsabilă cu evaluarea și administrarea risurilor în cadrul unei SSIF,  

- nu a făcut dovada deţinerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea 
specifică funcției vizate în mod corect, prudent şi eficient;  

- experienţa practică dobândită în activităţile anterioare nu este relevantă pentru exercitarea atribuţiilor aferente acestei funcții; 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov,  
Bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov, de autorizare a dlui IVAN IONUȚ, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și 
administrarea riscurilor în cadrul societății.  
Art. 2. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare 
ROMINTRADE S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1244 / 17.06.2016 
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 16.06.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta,  
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 30.06.2016, 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 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 1253 / 17.06.2016 

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 urgența 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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi 

aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 

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

RG/40581/02.06.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei BADEA RIALDA ELENA prin 
Decizia nr. 1293/20.06.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare EASTERN SECURITIES S.A., cu sediul social 
situat în București, Calea Victoriei nr. 128A, et. 7, ap. 43, Sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400360, reprezentând înregistrarea doamnei BADEA RIALDA ELENA în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
EASTERN SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


