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AUTORIZAȚIA NR. 167 / 14.11.2016 

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 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 conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1, 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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG/63292/01.09.2016, completată prin adresa nr. RG/65081/09.09.2016, 

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Florentina Constantin  în data de 27.10.2016, 
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 Florentina Constantin, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul 
instituției de credit PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Florentina Constantin în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400620 în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern.  
Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA 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 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 168 / 14.11.2016 
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 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 conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1), 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. 1 alin. (3), 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 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu  
nr. RG/24776/07.04.2016, completată prin adresele nr.RG/59587/18.08.2016 și nr. RG/69685/29.09.2016, precum și rezultatul 
interviului susținut în data de 27.10.2016 în baza Deciziei ASF nr. 2024/20.10.2016,  

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) – (3) și art. 5 alin. (1) pct. 13 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 doamna ANASTASIU CRISTINA, având Atestatul profesional nr. 37/14.04.2016, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern în cadrul BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ANASTASIU CRISTINA în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400621 în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern.  
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 cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 169 / 18.11.2016 

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, 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 prevederile art. 9 alin.(1) lit. c) 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, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin.(1) 
lit. a) și e) 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, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, alin. (1), (2) și (3), art. 7 alin. (1), 
art.8, art.9 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) și (5) 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, 

analizând cererea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/58553/12.08.2016, completată 
prin adresele cu nr. RG/59444/17.08.2016, nr. RG/65244/12.09.2016, nr. RG/67476/21.09.2016, nr. RG/68968/27.09.2016 și  
nr. RG/75267/27.10.2016, 

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Viorel MARIN în data de 17.10.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 

din data de 17.11.2016, ASF emite următoarea: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare şi funcţionare a BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., ca 
urmare a modificării componenței conducerii, prin înlocuirea domnului Dragoș ALEXANDRESCU cu domnul Viorel MARIN în funcția 
de Director al SAI, în conformitate cu Hotărârea C.A. nr. 3 din data de 27.07.2016. 
Art.2. Componența Directoratului BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la data prezentei este următoarea: 
 
1. PURCĂREA Mihai; 
2. MARIN Viorel. 
 
Art. 3. Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în 
termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
şi funcţionare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi va fi publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
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AUTORIZAŢIA NR. 170 / 18.11.2016 
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 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 LIBRA INTERNET BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/75038/26.10.2016, completată prin adresa 
nr. RG/77261/07.11.2016, 

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  
LIBRA INTERNET BANK S.A., cu sediul situat în Mun. Bucureşti, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. CONDRUZ IOANA 158/07.11.2016 

 
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. CONDRUZ IOANA PFR02ASIF/402844 

 
Art. 3. LIBRA INTERNET BANK 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 LIBRA INTERNET 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. 2138 / 14.11.2016 
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) 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. 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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/72325/11.10.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 

următorului act individual: 
DECIZIE 

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

 

Nr. crt. Nume/Prenume Autorizație 

1. NISTOR RALUCA Autorizația nr. 70/12.05.2015 poz. 1 

2. SÂRBU MARIA CRISTINA Autorizația nr. 70/12.05.2015 poz. 5 

3. NEGRU CAMELIA Autorizația nr. 79/28.05.2015 

4. OATU ELENA Autorizația nr. 76/22.05.2015 poz. 1 



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

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. NISTOR RALUCA PFR02ASIF/122748 

2. SÂRBU MARIA CRISTINA PFR02ASIF/292752 

3. NEGRU CAMELIA PFR02ASIF/022758 

4. OATU ELENA PFR02ASIF/132755 

 
Art. 3. Prezenta decizie 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 
 

DECIZIA NR. 2139 / 14.11.2016 
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) 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. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/74236/21.10.2016, 
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 delegat acordată doamnei JANCSO EVA prin Autorizația nr. 238/23.09.2014 – poz. 5, în numele 
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/141052 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a 
doamnei JANCSO EVA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 2143 / 15.11.2016 

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 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 conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) și alin. (2) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere art. 13 alin. (1) lit. a), alin.(2) 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, 

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/73194/17.10.2016, completată prin 
adresa nr, RG/76310/01.11.2016, 

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

 
 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia domnului Viorel MARIN din calitatea de administrator de risc al BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. 
acordată prin Autorizația nr. 90/30.06.2016. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR132RARA/400003 care atestă înscrierea domnului Viorel MARIN în Registrul public al ASF 
în calitate de administrator de risc. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 2149 / 17.11.2016 
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 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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 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 investitii financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la ASF cu 

nr. RG/76328/01.11.2016, completată prin adresa nr. RG/76588/02.11.2016, 
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 domnului Sorin Constantin prin 
Autorizația nr. 277/02.12.2014, în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. cu sediul 
social situat în București, Bld. Nerva Traian nr.7, bl. M66, sc.2, parter, tronson2/4, Sector 3. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400593, reprezentând înregistrarea domnului Sorin Constantin în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizaţiei. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societatii de servicii de investitii financiare  
CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2151 / 18.11.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/75281/27.10.2016,  
nr. RG/76134/01.11.2016 și nr. RG/77779/10.11.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.11.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă anunţul prin care B.S.A. INTERNATIONAL îşi exprimă intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor 
societății ALBALACT S.A. Alba, la prețul de 0,5252 lei/acțiune. 
Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe 
care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională. 
Art. 3. Acțiunile ALBALACT S.A. Alba vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării 
anunțului.  
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2153 / 18.11.2016 
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 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. 9 alin. (1) lit. d) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.3, art. 5, art. 10 alin. (1), art.16 alin. (11), art. 18, art.24 alin. (1) lit. a), art. 30, art. 31 alin.(1) 
și (3), art.36 din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor 
participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere solicitarea domnului Pop Iosif, transmisă prin intermediul S.A.I. Globinvest S.A., înregistrată la ASF prin 
adresa cu nr. 59643/18.08.2016, completată prin adresele nr. 67700/21.09.2016, 68002/22.09.2016, 72437/12.10.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.11.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție referitor la majorarea, în mod direct, a participației calificate deținute de domnul Pop Iosif de la 
19,99% la 27,79% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot ale S.A.I. GLOBINVEST S.A.  
Art. 2. În termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor ca 
urmare a finalizării tranzacției menționate la art.1, S.A.I. GLOBINVEST S.A. are obligaţia de a transmite la ASF următoarele 
documente: 
 
a) contractul de cesiune;  
b) un extras din registrul acţionarilor acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul este certificat pentru conformitate de 
reprezentantul legal al S.A.I. GLOBINVEST S.A.;  
c) noua structură a acţionariatului. 
 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Pop Iosif.  În cazul în care persoana anterior menţionată 
nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
 


