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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 164 / 02.11.2016 
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. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 28 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, 
caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările și completările ulterioare 

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (1), 
(2) și (4) și art. 11 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 DEPOZITARUL SIBEX S.A. prin adresa nr. 636/01.08.2016, înregistrată la ASF 
cu nr. RG/55602/02.08.2016, completată prin adresa nr. RG/61585/26.08.2016  

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Cozgarea Mirela-Viorela în data de 26.09.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 

următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna COZGAREA MIRELA-VIORELA, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea 
riscurilor în cadrul societății DEPOZITARUL SIBEX S.A., cu sediul social în Mun. Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, et. III, jud. Sibiu. 
Art. 2. Societatea DEPOZITARUL SIBEX S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la 
art. 1 cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL SIBEX S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 165 / 02.11.2016 
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. 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 societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. nr. 263/05.10.2016, înregistrată la ASF cu nr. 
RG/71152/06.10.2016, completată prin adresa nr. RG/72605/13.10.2016, 

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 societății de servicii 
de investiții financiare INTERVAM S.A., cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 79, sector 1: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. PELIN ANAMARIA 397/09.08.2007 

 
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. PELIN ANAMARIA PFR02ASIF/132843 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM 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 mncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
AUTORIZAȚIA NR. 166 / 02.11.2016 

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 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. 8 alin. (1) lit. e) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 4 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. a) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare,  

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A., înregistrată la ASF cu nr. 
RG/28639/27.03.2015, completată prin adresele nr. RG/49916/27.05.2015, nr. RG/56538/22.06.2015, nr. RG/59125/29.06.2015, nr. 
RG/59833/01.07.2015, nr. RG/60192/02.07.2015, nr. RG/76374/26.08.2015, nr. RG/77199/28.08.2015, nr. RG/87450/09.10.2015, nr. 
RG/95661/05.11.2015, nr. RG/102319/04.12.2015, nr. RG/104152/11.12.2015, nr. RG/72606/13.10.2016, nr. RG/73514/18.10.2016 
și nr. RG/74253/21.10.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.11.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare  
ROMBELL SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, Str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 1, ca 
urmare a reducerii capitalului social de la 2.600.000 lei la 1.099.800 lei, în conformitate cu prevederile A.G.E.A. din data de 27.08.2015, 
modificată conform A.G.A. din data de 03.10.2016. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, în 
termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a reducerii capitalului social precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de 
ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL 
SECURITIES S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 277 / 03.11.2016 
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 BIT ADVISORY PRACTICE S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/70518/04.10.2016, 
completată prin adresa nr. RG/72402/12.10.2016,  

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data 
de 02.11.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează societatea BIT ADVISORY PRACTICE S.R.L., cu sediul în Mun. București, sectorul 4, B-dul Constantin 
Brâncoveanu nr. 8, bl. B2, sc. 1, în calitate de auditor IT extern. 
Ar. 2. Se înscrie societatea BIT ADVISORY PRACTICE S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR23AITJR/400015, în calitate de 
auditor IT extern. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui societăţii BIT ADVISORY PRACTICE S.R.L. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2085 / 01.11.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere deficiențele, precum și riscurile/vulnerabilitățile identificate semnalate în cadrul procesului verbal întocmit 
ca urmare a controlului periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, cu privire la: 

a) identificarea, analizarea și gestionarea unor situații de conflict de interese, 
b) realizarea activității de audit intern, precum și a activității de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern de către 

Comitetul de audit, 
c) obligațiile de raportare și înregistrare a tranzacțiilor personale, 
d) prevederile codului de guvernanță corporativă al BVB, neimplementate sau implementate parțial la data controlului, 
e) actualizarea procedurilor în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor și Combaterii Finanțării Terorismului, 
f) instruirea personalului angajat în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor și Combaterii Finanțării Terorismului și 

aplicării sancţiunilor internaţionale, 
cu luarea în considerare a obiecţiunilor formulate de către S.A.I. Muntenia Invest S.A. la procesul verbal de control, 
 

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin.(1) și 
alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015,  

În şedinţa din data de 26.10.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Muntenia Invest S.A., număr de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400006 din data de 
13.01.2004, identificată prin CUI 9415761, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/3307/1997, cu sediul în București, 
Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei 
decizii, în termenul specificat.  
Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, ASF va fi informată în 
mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația 
nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Muntenia Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2086 / 01.11.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, procesul verbal de 
control periodic transmis societății şi obiecţiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Având în vedere faptul că activitatea de audit intern a SAI Muntenia Invest S.A. nu s-a desfășurat în mod adecvat, precum 
și faptul că această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit, se constată faptul că atribuția de monitorizare a eficacităţii 
sistemelor de audit intern, aferentă anului 2015, nu s-a realizat în mod corespunzător, contrar prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din 



Norma ASF nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/21.12.2015. Fapta constituie contravenție 
conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 
alin.(1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Florica Trandafir – Membru al Comitetului de audit, care nu şi-a 
îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.  

Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 26.10.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment, dna Florica Trandafir în calitate de membru al Comitetului de audit în cadrul S.A.I. Muntenia 
Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florica Trandafir și S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2087 / 01.11.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, procesul verbal de 
control periodic transmis societății şi obiecţiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Din analiza activității SAI Muntenia Invest S.A. și SIF Muntenia S.A., s-au identificat situații potențial generatoare de conflict 
de interese, situații care se impuneau a fi identificate, menționate în registrul conflictelor de interese, analizate și gestionate în mod 
corespunzător de către S.A.I. Muntenia Invest S.A. Astfel, se constată nerespectarea art. 93 lit. e) și l) din Politicile și procedurile  
S.A.I. Muntenia Invest S.A. în domeniul conflictului de interese. Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. m) din 
OUG nr. 32/2012. 

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 22 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 32/2012 și art. 41 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 
și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din OUG nr.32/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Claudia Jianu - reprezentant al compartimentului de control intern al 
S.A.I. Muntenia Invest S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 723/23.03.2006, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi 
obligaţiile aferente funcției deținute. 

Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 26.10.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment, dna Claudia Jianu în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al  
S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Claudia Jianu și S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2088 / 01.11.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, procesul verbal de 
control periodic transmis societății şi obiecţiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Având în vedere faptul că activitatea de audit intern a SAI Muntenia Invest S.A. nu s-a desfășurat în mod adecvat, precum 
și faptul că această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit, se constată faptul că atribuția de monitorizare a eficacităţii 
sistemelor de audit intern, aferentă anului 2015, nu s-a realizat în mod corespunzător, contrar prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din 
Norma ASF nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/21.12.2015. Fapta constituie contravenție 
conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 



În baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 
alin.(1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Mariana Dinu în calitate de Membru al Comitetului de audit, care nu 
şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute.  

Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 26.10.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment, dna Mariana Dinu în calitate de membru al Comitetului de audit în cadrul  
S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Mariana Dinu și S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2089 / 01.11.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile administrate, procesul verbal de 
control periodic transmis societății şi obiecţiunile la procesul verbal de control, s-a constatat următoarea faptă: 

Auditul intern asupra activității SAI Muntenia Invest S.A. și a entităților administrate, nu s-a desfășurat în mod adecvat, vizând 
în majoritatea situațiilor, aspecte care se înscriu în activitatea specifică de audit financiar, nefiind astfel evaluată și examinată 
eficacitatea şi caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern şi procedurilor interne, nerespectându-se astfel 
prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 32/2012. Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. b) din OUG 
nr.32/2012. 

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) și art. 21 alin. (4) din OUG nr. 32/2012 și art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF 
nr.9/2014 și în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 alin. (1), art. 199 și art. 200 alin. (2) din OUG 
nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Gabriel Filimon – Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A., în 
perioada 21.02.2006 – 24.11.2015, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute. 

Având în vedere elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 26.10.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment, dl Gabriel Filimon în calitate de Director General al S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Gabriel Filimon și S.A.I. Muntenia Invest S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 2096 / 02.11.2016 
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) şi 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: 
  - Sentința civilă nr. 2047/12.11.2015 a Tribunalului Vâlcea, definitivă prin neapelare, prin care s-a constatat nulitatea absolută 
a hotărârii AGEA a societății FAVIL S.A. Rm. Vâlcea din data de 23.01.2015; 
 - adresa SIF MOLDOVA S.A., înregistrată la ASF cu RG/74719/25.10.2016, prin care aceasta a transmis ASF Sentința civilă 
nr. 2047/12.11.2015, rămasă definitivă prin neapelare și a solicitat ca ASF să dispună „măsurile legale care se impun, astfel încât 
societatea să se conformeze dispozițiilor Legii nr. 151/2014, clarificându-se totodată și statutul juridic al acțiunilor Favil S.A.  
Rm. Vâlcea”; 

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, 



luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) și (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 
ulterioare,  

având în vedere art. 4 (1) lit. c) din Legea nr.151/2014 și art. 5 alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 17/2014, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce 

privește protecţia investitorilor, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual,  
DECIZIE 

Art. 1. Acționarii societăţii FAVIL S.A. Rm. Vâlcea (CUI:1471154) înregistrați în Registrul acționarilor la data de 05.03.2015, pot depune 
cereri de retragere din societate în termen de 90 de zile de la emiterea prezentei Decizii, urmare rămânerii definitive a Sentinței civile 
nr. 2047/12.11.2015 a Tribunalului Vâlcea prin care s-a anulat hotărârea AGEA din data de 23.01.2015.   
Art. 2. Consiliul de Administrație al societății FAVIL S.A. Rm. Vâlcea (CUI:1471154) are obligaţia să solicite oficiului registrului 
comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate conform 
dispoziţiilor art. 1, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii raportului de evaluare al societății, pentru 
determinarea prețului pe acțiune, raport care va fi efectuat în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societăţii FAVIL S.A. Rm. Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Depozitelor nr. 10,  
jud. Vâlcea şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2098 / 03.11.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), 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, 
Având în vedere: 
- obligațiunile emise de C&V WATER CONTROL S.A. conform Hotărârii A.G.E.A. din data de 18.03.2015, cu scadența în 2018, au 
fost înregistrate în evidența ASF și sunt tranzacționate începând cu data de 16.07.2015 în cadrul Sistemului Alternativ de 
Tranzacționare administrat de BVB; 
- prin Hotărârea A.G.E.A. C&V WATER CONTROL S.A. nr. 1/10.05.2016 s-a decis emiterea unei noi serii de obligațiuni și oferirea 
obligațiunilor nou emise deținătorilor de obligațiuni CVW18, prin novarea obligației preexistente a Societății față de titularii de obligațiuni 
din emisiunea precedentă, noile obligații înlocuind și stingând, la data subscrierii lor, obligațiunile emise anterior. Astfel, în conformitate 
cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.05.2016 acționarii C&V WATER CONTROL S.A. au adoptat decizii care pe de-o parte vizează 
contractarea unor noi împrumuturi iar pe de cealaltă parte modificarea unor drepturi ale obligatarilor ce rezultă din modificarea 
termenilor împrumutului anterior; 
- în cadrul A.G.E.A. C&V WATER CONTROL S.A. din data de 12.08.2016, acționarii reprezentând 100% capitalul social au hotărât 
retragerea de la tranzacționare a obligațiunilor emise în anul 2015; 
- C&V WATER CONTROL S.A. nu a adus la cunoștința publicului și nu a transmis la ASF/BVB, în termenul legal, informațiile de natura 
celor prevăzute de art. 1233 A lit. b) și c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, referitoare la „contractarea unor noi împrumuturi şi 
garanţiile constituite în vederea obţinerii acestora” și la „orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta în special din 
modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii”. 
- societatea nu a transmis la ASF și la BVB comunicatul de presă publicat în cel puțin un cotidian de difuzare națională, în care erau 
specificate detalii cu privire la plata dobânzilor, al exercitării unor drepturi de conversie, schimb, subscriere, în cazul anulării (dispariției) 
unor drepturi sau al rambursării împrumuturilor, astfel cum este prevăzut la art. 1233 D alin. (2) din același regulament; 
- nerespectarea reglementărilor emise de ASF cu privire la emitenţi şi operaţiuni de piaţă constituie contravenție potrivit dispozițiilor 
art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004; 
se constată nerespectarea prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu 1233 A lit. b) și c) și D alin.(2) 
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.   
Pentru nerespectarea obligației prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004 și art. 1233 A lit. b), c) și D alin. (2) 
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este responsabil domnul Negoiță Cătălin Valentin care, în calitatea sa de administrator unic al 
societății, nu a dispus măsurile necesare informării corespunzătoare a publicului, operatorului de sistem și ASF. 
 
În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea 
nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare  
În ședința din data de 02.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 1.000 lei domnul Negoiță Cătălin Valentin, în calitate de administrator unic al 
societății C&V WATER CONTROL S.A.   
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul contravenientul, în termen 
de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din 
OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF, Direcţia Emitenți, 
Monitorizare, Tranzacţii și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 



Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Negoiță Cătălin Valentin și societății C&V WATER CONTROL S.A., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secţiunea Consumatori 
– Piaţa de capital – Sancțiuni şi pe website-ul BVB. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 2099 / 03.11.2016 

Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 

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

Hotărârea AGEA din data de 10.05.2016 a societății C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca privind emiterea unei noi serii 
de obligațiuni și oferirea obligațiunilor nou emise deținătorilor de obligațiuni CVW18, prin novarea obligației preexistente a societății 
față de titularii de obligațiuni din emisiunea precedentă, noile obligațiuni înlocuind și stingând, la data subscrierii lor, obligațiunile emise 
anterior,  

Hotărârea AGEA din data de 12.08.2016 a societății C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca privind retragerea de la 
tranzacționare a obligațiunilor emise în anul 2015,  

Decizia BVB nr. 395/08.09.2016 a Bursei de Valori București, prin care s-a constatat că se impune retragerea de la 
tranzacționare  a obligațiunilor tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB identificate prin  
Cod ISIN ROCVWCDBC014, în baza art. 25 alin. (1) lit. f) din Codul B.V.B. – operator de sistem și se propune ASF retragerea de la 
tranzacționare a respectivelor obligațiuni, 

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

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.11.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare obligațiunile emise de societatea C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca  
(Cod ISIN ROCVWCDBC014) începând cu data de 07.11.2016. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 2100 / 03.11.2016 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 

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

Hotărârea AGEA din data de 10.05.2016 a societății C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca privind emiterea unei noi serii 
de obligațiuni și oferirea obligațiunilor nou emise deținătorilor de obligațiuni CVW18, prin novarea obligației preexistente a societății 
față de titularii de obligațiuni din emisiunea precedentă, noile obligațiuni înlocuind și stingând, la data subscrierii lor, obligațiunile emise 
anterior,  

Hotărârea AGEA din data de 12.08.2016 a societății C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca privind retragerea de la 
tranzacționare a obligațiunilor emise în anul 2015,  

Decizia BVB nr. 395/08.09.2016 a Bursei de Valori București, prin care s-a constatat că se impune retragerea de la 
tranzacționare a obligațiunilor tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB identificate prin  
Cod ISIN ROCVWCDBC014, în baza art. 25 alin. (1) lit. f) din Codul B.V.B. – operator de sistem și se propune ASF retragerea de la 
tranzacționare a respectivelor obligațiuni, 

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

având în vedere Decizia nr. 2099 / 03.11.2016 de retragere de la tranzacţionare a obligațiunilor emise de societatea  
C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.11.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 



Art. 1. Se radiază din evidența ASF obligațiunile emise de societatea C&V WATER CONTROL S.A. Corbeanca  
(Cod ISIN ROCVWCDBC014) începând cu data de 07.11.2016. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


