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AUTORIZAŢIA NR. 182 / 12.12.2016 
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 completări, prin Legea 
nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 33, art. 13, art. 32 alin. (6) lit. c) și art. 37ˡ alin. (4) 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 S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu RG 78581/17.11.2016, 
completată prin adresa nr. RG 80169/05.12.2016, 

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 S.C. AS Financial Markets S.R.L. a unui program de formare profesională continuă denumit 
“Formare Profesională Continuă 2016” (FPC4.2016), care se va susține on-line sub formă de acțiuni cu caracter științific și 
profesional, în perioada 14 – 28 decembrie 2016.  
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. 183 / 12.12.2016 
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. 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 RAIFFEISEN BANK S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/45464/27.06.2016, 
completată prin adresele nr. RG/46278/28.06.2016, nr. RG/60477/22.08.2016, nr. RG/71939/10.10.2016 și nr. RG/72323/11.10.2016, 
precum și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 2150/17.11.2016,  

având în vedere prevederile 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 domnul BURLACU RĂZVAN MIHAI, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul 
RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului BURLACU RĂZVAN MIHAI în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/390623 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern.  
Art. 3. RAIFFEISEN BANK 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 RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 184 / 14.12.2016 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) din Regulamentul CNVM 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 alin. (4), art. 7, art. 8, art. 9 alin.(1), 
alin. (2) lit. b) și alin. (3) și alin. (4) și art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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 financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin 
adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/66874/19.09.2016 și completată prin adresa nr. RG/71435/06.10.2016  

luând în considerare adresa nr. RG/77162/07.11.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 

următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează doamna BLĂJAN COSMINA- SANDA, să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și 
administrarea riscului în cadrul SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., cu sediul social situat în Str. Constanța nr. 7A,  
Cluj-Napoca, Jud. Cluj. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A are obligaţia să solicite ASF retragerea 
autorizaţiei acordate doamnei BLĂJAN COSMINA- SANDA cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre 
aceasta şi societate. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER 
CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 186 / 14.12.2016 

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, 

ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art.4 alin. (1), art.9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.31 alin.(1) lit. a) și alin. (2), art.33 alin.(1) lit.a), b), c), k) din Regulamentul nr.9/2014 privind 
autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a 
depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu 
nr.75260/27.10.2016, completată prin adresa nr. 80293/06.12.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.12.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a majorării 
capitalului social de la 1.277.283,5 lei la 1.437.283,5 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
nr.1 din data de 18.10.2016 şi cu actul constitutiv actualizat al societăţii. 



Art. 2. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, 
în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare 
şi funcţionare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. şi se 
publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 187 / 15.12.2016 
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, 

în baza prevederilor art. 24 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 baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (3), ar t. 10 alin. (1) și art.11 
alin.(1) și 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, 

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Autorității 
de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa 
nr.RG/48223/04.07.2016, completată cu adresele nr.RG/56952/08.08.2016, nr.RG/59086/16.08.2016, nr.RG/61609/26.08.2016,  
nr. RG/65967/14.09.2016, nr. RG/72438/12.10.2016, nr. RG/73357/17.10.2016 și nr. RG/74405/21.10.2016 coroborat cu rezultatul 
interviului susținut de doamna Cristina-Otilia LUNG în data de 22.09.2016,  

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

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Cristina-Otilia LUNG, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea 
riscurilor în cadrul SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul social situat în Municipiul Cluj-Napoca, Str. C-tin Brâncuși, 
nr. 133, etaj 2, județ Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Cristina-Otilia LUNG în Registrul ASF cu nr. PFR132RARA/120006 în calitate de persoană 
responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. 
Art. 3. SAI TARGET ASSET MANAGEMENT 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 către SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 325 / 14.12.2016 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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 și completările ulterioare, 

conform prevederilor 63 alin. (3) lit. d) 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 baza prevederilor art. 54, alin. (1) și (2), art. 55, art. 56, art. 57, art. 58 alin. (2) și art. 59 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,  

având în vedere solicitarea S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/61343/25.08.2016, 
completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/61608/26.08.2016, nr. RG/65022/09.09.2016, nr. RG/73356/17.10.2016,  
nr. RG/78135/14.11.2016, nr. RG/80419/07.12.2016, nr. RG/80580/08.12.2016 și nr. RG/80706/09.12.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 
din data de 14.12.2016, ASF emite următoarea: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează înlocuirea SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., în calitate de administrator al Fondurilor deschise de 
investiții Fortuna Classic și Fortuna Gold, cu SAI BROKER S.A. 



Art. 2. SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a începe transferul către SAI BROKER S.A., în termen de 
maximum două zile de la data suspendării emisiunii și răscumpărării dispusă prin Decizia nr. 2277 / 14.12.2016, al atribuțiilor și 
operațiunilor specifice activității de administrare, precum și registrelor și evidențelor, corespondenței, materialelor publicitare (dacă 
este cazul), contractelor și oricăror altor documente, în original, ale Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic și Fortuna Gold. 
Art. 3. În termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la art. 2,  
SAI BROKER S.A. va transmite la ASF un exemplar al procesului verbal de predare – primire încheiat cu SAI TARGET ASSET 
MANAGEMENT S.A., cu privire la încheierea procesului de transfer al Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic și Fortuna 
Gold și va solicita ASF autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare al Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic 
și Fortuna Gold, anexând în acest sens, următoarele: 

a) documentele modificate ale Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic și Fortuna Gold, în conformitate cu 
mențiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor; 

b) contractele de distribuire sau actele adiționale la acestea, dacă este cazul.  
Art. 4. Calitatea SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. de administrator al Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic și 
Fortuna Gold încetează la momentul transmiterii la ASF de către SAI BROKER S.A. a procesului verbal de predare-primire menționat 
la art. 3. 
Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și  
SAI BROKER S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 2259 / 13.12.2016 
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. 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 SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/78221/15.11.2016, 
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 agent pentru servicii de investiţii financiare acordată, în numele SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., 
cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moţilor nr. 119, judeţul Cluj, următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1 ȘTIOPEI ALEXANDRU - PAUL 2/29.05.2013 

 
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 ȘTIOPEI ALEXANDRU - PAUL PFR02ASIF/062581 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF 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. 2260 / 13.12.2016 

Având în vedere următoarele:  
Prevederile 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 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 că: 



- în data de 17.05.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea A.G.O.A. ELECTRECORD S.A. 
București pentru data de 17.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, ”Aprobarea de către A.G.A. a Raportului Comisiei de 
cenzori pentru anul 2015”; 

- în data de 18.05.2016, ELECTRECORD S.A. București a publicat hotărârea A.G.O.A. din 17.05.2016 în care comunică, la 
pct. 1.3 al hotărârii, ”Aprobarea de către A.G.A. a Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015;  

- societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente 
exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar; 

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) alin. (1) din 
Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi ASF (…), în termen de cel mult 4 luni de 
la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de 
administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile. 

Astfel, din analiza documentelor întocmite şi transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral 
prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) 
alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea 
fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste 
condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite şi transmise spre informare investitorilor o dată cu 
situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis. 

Prin adresa ASF nr. DETA/12818/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea 
auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB. 

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitărilor formulate de către ASF. 
Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată 
și să pună la dispoziția publicului raportul de audit. 

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de 
la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare. 

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital,  coroborată cu art. 1232 C) alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește 
un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de capital, prin 
stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei în 
ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitări i 
atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară 
activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce 
privește protecția investitorilor,  

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

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al societății ELECTRECORD S.A. București are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data 
comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea 
raportului de audit către ASF și BVB. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății ELECTRECORD S.A. București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire şi se publică pe site-ul ASF și BVB. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 2261 / 13.12.2016 
Având în vedere următoarele:  
Prevederile 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) și art. 28 din Ordonanța 

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

având în vedere că: 



- în data de 24.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea A.G.O.A. COMALIMENT REȘIȚA 
S.A.– Caraș Severin (CUI: 1056760) pentru data de 27.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, la pct. 3 ”Prezentarea, și 
aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind exercițiul economico-financiar 2015”; 

- în data de 27.04.2016, COMALIMENT REȘIȚA S.A.– Caraș Severin a transmis ASF și publicat pe site-ul BVB hotărârea 
A.G.O.A. în care comunică, la pct. 3 al hotărârii, ”Se aprobă raportul Comisiei de cenzori privind exercițiul economico-financiar 2015” 
publicând și Raportul anual 2015 (cu anexe) care cuprinde și Raportul cenzorilor; 
 - în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) alin. (1) din 
Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare au obligația de a întocmi, aduce la cunoştinţa publicului şi transmite operatorului de sistem şi ASF (…), în termen de 
cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care trebuie să cuprindă situația financiară anuală auditată, raportul 
consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile. 

Astfel, din analiza documentelor întocmite şi transmise de către societate, s-a constatat că aceasta nu a respectat integral 
prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) 
alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea 
fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și, ulterior, comunicate publicului, fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste 
condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite şi transmise spre informare investitori lor o dată cu 
situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis. 

Prin adresa ASF DETA 9290/23.06.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării 
situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB. 

Până la data prezentei COMALIMENT REȘIȚA S.A. – Caraș Severin nu a răspuns adresei ASF și nu a publicat pe site-ul 
BVB un raport de audit al situațiilor financiare la 31.12.2015. 

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată 
și de a pune la dispoziția publicului raportul de audit. 

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de 
la obligația de a se întocmi un raport al auditorului, ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare. 

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 1232 C) alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește 
un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de capital, prin 
stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei în 
ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitări i 
atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară 
activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce 
privește protecția investitorilor,  

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

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al societății COMALIMENT REȘIȚA S.A. – Caraș Severin (CUI:1056760) are obligația de a iniția, în 
termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului 
financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății COMALIMENT REȘIȚA S.A. – Caraș Severin, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire şi se publică pe site-ul ASF și BVB. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 2273 / 14.12.2016 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) 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, 



analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrate la ASF cu nr. 
RG/74201/20.10.2016 și nr. RG/76667/03.11.2016, completate prin adresa nr. RG/78736/18.11.2016, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizaţiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societăţii de servicii de 
investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social situat în Cluj – Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter,  
jud. Cluj, următoarelor persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1. MIREA GABRIELA FELICIA 583/04.07.2012 poz. 1 

2. LAZĂR LAURA 1569/02.12.2010 poz. 1 

 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității persoanelor menţionate la art. 1 să notifice 
ASF cu privire la acest aspect.  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT CAPITAL PARTNERS S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2274 / 14.12.2016 
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 14.12.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta:  
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 19.12.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona 
să deruleze operaţiuni cu acţiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de 
piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. şi emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2277 / 14.12.2016 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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 și completările ulterioare, 

conform prevederilor 63 alin. (3) lit. d) 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 baza prevederilor art. 54, alin. (1) și (2), art. 55, art. 56, art. 57, art. 58 alin. (2) și art. 59 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,  

având în vedere solicitarea S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr.RG/61343/25.08.2016, 
completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr.RG/61608/26.08.2016, nr.RG/65022/09.09.2016, nr.RG/73356/17.10.2016, 
nr.RG/78135/14.11.2016 nr.RG/80419/07.12.2016, nr.RG/80580/08.12.2016 și nr.RG/80706/09.12.2016, 



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 
din data de 14.12.2016, ASF emite următoarea: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 80706 / 09.12.2016.  
SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica în cotidianul menționat în prospectul de emisiune, în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Avizului nr. 325 /14.12.2016, nota de informare a investitorilor, respectiv 
de a transmite ASF, în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării notei de informare. 
Art. 2. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic și Fortuna 
Gold începând cu data expirării termenului de 15 zile de la publicarea notei de informare a investitorilor și până la data intrări i în 
vigoare a autorizației de modificare a documentelor fondurilor ca urmare a înlocuirii SAI. 
Art. 3. SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 15 
zile de la data publicării notei de informare a investitorilor și până la data suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale 
Fondurilor deschise de investiții Fortuna Classic și Fortuna Gold. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și  
SAI BROKER S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2278 / 15.12.2016 

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, 

ținând cont de prevederile art. 124 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211, art. 212 și art. 237 alin. (4) din Regulamentul 
nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

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

luând act de finalizarea, la data de 03.10.2016, a fuziunii prin absorbţie a Fondurilor închise de investiţii Certinvest Absolute 
Return și Certinvest Everest de către Fondul închis de investiţii Certinvest Leader, 

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72596/13.10.2016 și completată 
cu adresa nr. RG 76165/01.11.2016 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.12.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului închis de investiții Certinvest Absolute Return prin Aviz nr. 14/19.04.2011, în urma 
fuziunii cu fondul închis de investiții Certinvest Leader. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC08FIIR/400022, reprezentând înscrierea Fondului închis de investiții 
Certinvest Absolute Return. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2279 / 15.12.2016 
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, 

ținând cont de prevederile art. 124 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211, art. 212 și art. 237 alin. (4) din Regulamentul 
nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

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

luând act de finalizarea, la data de 03.10.2016, a fuziunii prin absorbţie a Fondurilor închise de investiţii Certinvest Absolute 
Return și Certinvest Everest de către Fondul închis de investiţii Certinvest Leader, 



având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72596/13.10.2016 și completată 
cu adresa nr. RG 76165/01.11.2016 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.12.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului închis de investiții Certinvest Everest prin nr. 30/01.07.2008, în urma fuziunii cu fondul 
închis de investiţii Certinvest Leader. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC08FIIR/400013, reprezentând înscrierea Fondului închis de investiţii 
Certinvest Everest. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2280 / 15.12.2016 

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, 

ținând cont de prevederile art. 124 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul nr.9/2014 priv ind 
autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a 
depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

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

luând act de finalizarea, la data de 03.10.2016, a fuziunii prin absorbţie a Fondurilor deschise de investiţii Certinvest Short 
Fund și Certinvest Next Generation de către Fondul deschis de investiţii Certinvest Prudent, 

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72596/13.10.2016 și completată 
cu adresa nr. RG 76165/01.11.2016 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.12.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului deschis de investiții Certinvest Short Fund prin Decizia nr. 951/28.09.2011, în urma 
fuziunii cu fondul deschis de investiţii Certinvest Prudent. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400076, reprezentând înscrierea Fondului deschis de investiții 
Certinvest Short Fund. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2281 / 15.12.2016 
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, 

ținând cont de prevederile art. 124 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul nr.9/2014 priv ind 
autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a 
depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

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

luând act de finalizarea, la data de 03.10.2016, a fuziunii prin absorbţie a Fondurilor deschise de investiţii Certinvest Short 
Fund și Certinvest Next Generation de către Fondul deschis de investiţii Certinvest Prudent, 

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72596/13.10.2016 și completată 
cu adresa nr. RG 76165/01.11.2016 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.12.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului deschis de investiții Certinvest Next Generation prin Decizia nr. 486/25.05.2011, în 
urma fuziunii cu fondul deschis de investiții Certinvest Prudent. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400072, reprezentând înscrierea Fondului deschis de investiții 
Certinvest Next Generation. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 2289 / 15.12.2016 

Având în vedere următoarele:  
Prevederile 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) și art. 28 din Ordonanța 

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

având în vedere că: 
- în data de 10.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA MECANICA 94 S.A. Drobeta 

Tr. Severin pentru data de 21.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei 
de cenzori pentru exercițiul financiar 2015; 
 - în data de 25.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA MECANICA 94 S.A. Drobeta 
Tr. Severin din data de 21.04.2016, printre care și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015;  
 - societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 împreuna cu comunicatul de 
disponibilitate, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar; 

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) alin. (1) din 
Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi ASF (…), în termen de cel mult 4 luni de 
la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de 
administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile. 

Astfel, din analiza documentelor întocmite şi transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral 
prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) 
alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea 
fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste 
condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite şi transmise spre informare investitorilor o dată cu 
situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis. 

Prin adresele ASF nr. DETA 8943/13.06.2016 și DETA 12864/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență 
măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către 
ASF și BVB. 

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitărilor formulate de către ASF. 
Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de  

tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată 
și să pună la dispoziția publicului raportul de audit. 

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de 
la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare. 

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital,  coroborată cu art. 1232 C) alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește 
un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de capital, prin 
stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei în 
ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitări i 
atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară 
activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce 
privește protecția investitorilor,  

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

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al societății MECANICA 94 S.A. Drobeta Tr. Severin are obligația de a iniția, în termen de cinci zile 
de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și 
transmiterea raportului de audit către ASF și BVB. 



Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății MECANICA 94 S.A. Drobeta Tr. Severin, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire şi se publică pe site-ul ASF și BVB. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 2290 / 15.12.2016 

Având în vedere următoarele:  
Prevederile 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 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 că: 
- în data de 10.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA SINTOFARM S.A. București 

pentru data de 12.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, ”Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente 
exercițiului financiar al anului 2015 după ascultarea raportului administratorului și a raportului cenzorilor și aprobarea repartizării 
profitului net”; 
 - în data de 13.04.2016, SINTOFARM S.A. București a publicat hotărârea AGOA din 12.04.2016 în care comunică, la pct. 2 
al hotărârii, ”Aprobarea situațiilor financiare anuale privind exercițiului 2015” și la pct. 13 ”Aprobă pentru exercițiului în curs menținerea 
remunerației nete actuale pentru cenzori”; 
 - societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente 
exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar; 

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) alin. (1) din 
Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi ASF (…), în termen de cel mult 4 luni de 
la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de 
administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile. 

Astfel, din analiza documentelor întocmite şi transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral 
prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) 
alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea 
fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste 
condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite şi transmise spre informare investitorilor o dată cu 
situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis. 

Prin adresele ASF nr. DETA 7574/12.05.2016 și DETA 12814/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență 
măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către 
ASF și BVB. 

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitărilor formulate de către ASF. 
Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată 
și să pună la dispoziția publicului raportul de audit. 

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de 
la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare. 

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 1232 C) alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește 
un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de  capital, prin 
stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei în 
ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării 
atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară 
activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce 
privește protecția investitorilor,  

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

DECIZIE 



Art. 1. Consiliul de administrație al societății SINTOFARM S.A. București are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data 
comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea 
raportului de audit către ASF și BVB. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății SINTOFARM S.A. București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
şi se publică pe site-ul ASF și BVB. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 2291 / 15.12.2016  

Având în vedere următoarele:  
Prevederile 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) și art. 28 din Ordonanța 

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

având în vedere că: 
- în data de 16.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA MOBAM S.A. – Baia Mare 

pentru data de 21.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori 
pentru exercițiul financiar 2015; 
 - în data de 22.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA MOBAM S.A. – Baia Mare din 
data de 21.04.2016, printre care și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015;  
 - societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente 
exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar; 

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) alin. (1) din 
Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi ASF (…), în termen de cel mult 4 luni de 
la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de 
administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile. 

Astfel, din analiza documentelor întocmite şi transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral 
prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) 
alin.(1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea 
fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste 
condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite şi transmise spre informare investitorilor o dată cu 
situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis. 

Prin adresele ASF nr. DETA 12084/25.08.2016 și DETA 12869/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență 
măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către 
ASF și BVB. 

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare. 
Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată 
și să pună la dispoziția publicului raportul de audit. 

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de 
la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare. 

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 1232 C) alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește 
un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de  capital, prin 
stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei în 
ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării 
atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară 
activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce 
privește protecția investitorilor,  

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

DECIZIE 



Art. 1. Consiliul de administrație al societății MOBAM S.A. – Baia Mare are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data 
comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea 
raportului de audit către ASF și BVB. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății, MOBAM S.A. – Baia Mare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi 
se publică pe site-ul ASF și BVB. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 

DECIZIA NR. 2292 / 15.12.2016 
Având în vedere următoarele:  
Prevederile 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) și art. 28 din Ordonanța 

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

având în vedere că: 
- în data de 29.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA FOROS S.A. - Odorheiu 

Secuiesc pentru data de 30.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei 
de cenzori pentru exercițiul financiar 2015; 
 - în data de 02.06.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA FOROS S.A. - Odorheiu 
Secuiesc din data de 30.05.2016, printre care și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015;  
 - societatea a transmis ASF și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 împreună cu comunicatul de 
disponibilitate, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar; 

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) alin. (1) din 
Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare întocmesc, aduc la cunoştinţa publicului şi transmit operatorului de sistem şi ASF (…), în termen de cel mult 4 luni de 
la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de 
administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile. 

Astfel, din analiza documentelor întocmite şi transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral 
prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 1232 lit. C) 
alin.(1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea 
fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste 
condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite şi transmise spre informare investitorilor o dată cu 
situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis. 

Prin adresa ASF nr. DETA 12731/09.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea 
auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB. 

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitării formulate de către ASF. 
Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată 
și să pună la dispoziția publicului raportul de audit. 

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de 
la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare. 

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 1232 C) alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește 
un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenţilor ale căror acțiuni se tranzacţionează pe piaţa de capital, prin 
stabilirea obligației de auditare şi de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmăreşte asigurarea transparenţei în 
ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitări i 
atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară 
activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile 
Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce 
privește protecția investitorilor,  

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 



Art. 1. Consiliul de administrație al societății are FOROS S.A. - Odorheiu Secuiesc obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la 
data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și 
transmiterea raportului de audit către ASF și BVB. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea obligației. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății FOROS S.A. - Odorheiu Secuiesc, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire şi se publică pe site-ul ASF și BVB. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2293 / 15.12.2016 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din 

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

în temeiul art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

având în vedere Decizia CNVM nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcţionării S.C. Depozitarul Central S.A. şi Decizia 
CNVM nr. 1407/20.06.2006, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 și art. 98 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr.13/2005 privind 
autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

analizând solicitarea Depozitarului Central S.A. transmisă prin adresa nr. 13427/20.03.2015 (înregistrată la ASF cu 
RG/26494/23.03.2015) și completată cu adresele nr. 45626/29.09.2015, nr. 12493/11.04.2016, 24106/12.07.2016 și nr. 
26546/04.08.2016 (înregistrate la ASF cu nr. RG/84747/29.09.2015, RG/25550/12.04.2016, RG/90616/12.07.2016 și nr. 
RG/56629/05.08.2016), 

având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr. IV/5/2337/12.07.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.12.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Codului Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia CNVM nr. 
1407/20.06.2006, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din Codul Depozitarul Central S.A. menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care 
face parte integrantă din prezenta decizie.  
Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A.  
Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei 
decizii. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Decizia ASF nr.2293 / 15.12.2016 
 

Modificări la Codul Depozitarului Central S.A. 
 
1. Pct. 3 al art. 1 din Capitolul 1, Titlul Preliminar din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 

„3. Agentul custode reprezinta intermediarul inscris in Registrul C.N.V.M., sectiunea intermediari, care are in obiectul de activitate 
serviciul prevazut la art. 5 alin. (11) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
care desfasoara servicii de custodie si administare de instrumente financiare pentru clientii al caror mandatar este si care a incheiat 
contract de participare la sistemul Depozitarului Central.” 
 

2. După pct. 28 al art. 1 din Capitolul 1, Titlul Preliminar din Codul Depozitarului Central se introduce un nou punct, punctul 281, cu 
următorul cuprins: 

„281. Participantul indirect este entitatea definita la art. 2 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 253/2004, cu completarile si modificarile 
ulterioare.” 

 



3. După art. 25 din Capitolul 1, Titlul I din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 25¹, cu următorul cuprins: 
„Art. 251 (1) Participarea indirecta la sistemul Depozitarului Central este permisa exclusiv prin intermediul Agentilor custode.  
(2) Agentul custode care intentioneaza sa desfasoare operatiuni de depozitare si registru a instrumentelor financiare, precum 
si de decontare a tranzactiilor pentru un Participant indirect are urmatoarele obligatii suplimentare: 
a) sa furnizeze Depozitarului Central, spre avizare, contractele de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central, pe 
care urmeaza sa le incheie cu Participantii indirecti la sistemul Depozitarului Central. Un Participant indirect la sistemul 
Depozitarului Central va putea incheia contract de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central cu un singur Agent 
custode. Contractul de participare indirecta va contine in mod obligatoriu prevederi exprese prin care Agentul custode se obliga 
sa preia obligatiile aferente operatiunilor de depozitare si registru a instrumentelor financiare, precum si cele de decontare a 
tranzactiilor efectuate de Participantul indirect la sistemul Depozitarului Central, inclusiv pentru situatia mentionata la Titlul II, 
art. 551, alin.(5). In contractul de participare indirecta se vor mentiona sistemele de tranzactionare in cadrul carora Participantul 
indirect va incheia tranzactiile pentru care Agentul custode isi asuma decontarea; 
b) sa transmita Depozitarului Central, spre avizare, anterior intrarii in vigoare, modificarile la contractul de participare indirecta 
cu impact asupra operatiunilor desfasurate in sistemul Depozitarului Central; 
c) sa transmita Depozitarului  Central procedura referitoare la operatiunile desfasurate in sistemul Depozitarului Central in 
legatura cu Participantul indirect, care va cuprinde cel putin aspecte privind modalitatea de stabilire si monitorizare a limitei 
tehnice de expunere pentru Participantul indirect, descrierea fluxului operational derulat intre Agentul custode si Participantul 
indirect precum si orice alte operatiuni specifice desfasurate in relatia cu Participantul indirect; 
d) sa transmita Depozitarului Central orice modificare intervenita in procedura mentionata la punctul c); 
e) sa evalueze Participantul indirect pe baza acelorasi criterii privind riscul legal, riscul financiar si riscul operational, pe care 
le aplica Depozitarul Central in raport cu Participantii la sistemul sau; 
f) sa notifice Depozitarului Central intentia de incetare a contractului de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central, 
incheiat cu un Participant indirect la sistemul Depozitarului Central, precum si data efectiva de la care incetarea contractului 
va produce efecte; 
g) In cazul incetarii contractului de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central, incheiat intre Agentul custode si un 
Participant indirect la sistemul Depozitarului Central, Agentul custode este obligat sa-si indeplineasca toate obligatiile, inclusiv 
cele de decontare, ce decurg din activitatea de tranzactionare a Participantului indirect desfasurata anterior incetarii 
contractului de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central. 
h) sa transmita Depozitarului Central, la solicitarea acestuia, orice documente pe care acesta le considera relevante in vederea 
monitorizarii de catre Depozitarul Central a activitatii desfasurate de catre un Participant indirect. 
(3) Depozitarul Central poate refuza Agentului custode dreptul de a desfasura operatiuni de registru a instrumentelor financiare, 
precum si de decontare a tranzactiilor pentru un Participant indirect, caz in care Depozitarul Central va transmite in scris 
Agentului custode, motivele care stau la baza refuzului participarii indirecte, care vor fi obiective, demonstrabile si 
nediscriminatorii. 
(4) Depozitarul Central va informa in scris Agentul custode, entitatea care administreaza sistemul de tranzactionare in cadrul 
careia este admis Participantul care este parte intr-un contract de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central, precum 
si intermediarul pentru care se solicita calitatea de Participant indirect, cu privire la avizarea sau neavizarea de catre 
Depozitarul Central a contractului respectiv.  
(5) Depozitarul Central va notifica  Participantul indirect, precum si entitatea care administreaza sistemul de tranzactionare, 
conform prevederilor contractului incheiat intre Depozitarul Central si entitatea respectiva, cu privire la incetarea contractului 
de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central incheiat intre Agentul custode si Participantul indirect respectiv. 
(6) Depozitarul Central nu va mai deconta nicio tranzactie primita de la sistemele de tranzactionare, incheiata de Participantul 
indirect ulterior incetarii contractului de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central, incheiat intre Agentul custode si 
Participantul indirect la sistemul Depozitarului Central.” 
 

4. După art. 27 din Capitolul 1, Titlul I din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 27¹, cu următorul cuprins: 
„Art. 271 (1) In cazul suspendarii calitatii de Agent custode detinute in sistemul Depozitarului Central pentru Agentul custode 
care are incheiat un contract de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central cu un Participant indirect la sistemul 
Depozitarului Central, Depozitarul Central va notifica sistemele de tranzactionare in care Participantul indirect detine calitatea 
de Participant, precum si Participantul indirect, referitor la imposibilitatea Agentului custode de a deconta tranzactii efectuate 
de respectivul Participant indirect ulterior momentului suspendarii.  
(2) In cazul prevazut la alin. (1) Depozitarul Central nu va deconta nicio tranzactie primita de la sistemele de tranzactionare, 
incheiata de Participantul indirect ulterior suspendarii calitatii de Agent custode detinute in sistemul Depozitarului Central  
pentru Agentul custode in cauza.” 

 
5. După art. 34 din Capitolul 1, Titlul I din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 34¹, cu următorul cuprins: 

„Art. 341 (1) In cazul incetarii calitatii de Agent custode in sistemul Depozitarului Central pentru Agentul custode care are 
incheiat un contract de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central cu un Participant indirect la sistemul Depozitarului 
Central, Depozitarul Central va notifica sistemele de tranzactionare in care Participantul indirect detine calitatea de participant, 
precum si Participantul respectiv, referitor la imposibilitatea Agentului custode de a deconta tranzactii efectuate de respectivul 
Participant indirect ulterior momentului incetarii. 



(2) In cazul prevazut la alin. (1), Depozitarul Central nu va deconta nicio tranzactie primita de la sistemele de tranzactionare, 
incheiata de Participantul indirect ulterior incetarii calitatii de Agent custode in sistemul Depozitarului Central pentru Agentul 
custode in cauza.” 

 
6. După art. 39 din Capitolul 1, Titlul I din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 39¹, cu următorul cuprins: 

„Art. 391 In cazul incetarii calitatii de Participant la sistemul Depozitarului Central, acesta isi poate continua activitatea ca 
Participant indirect, daca sunt indeplinite conditiile mentionate in prezentul Cod cu privire la participarea indirecta.” 

 
7. Alin. (3) – (8) ale art. 4 din Capitolul 1, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) Tranzacțiile încheiate în sistemul de tranzacționare sunt înregistrate în sistemul Depozitarului Central în conturile de 
instrumente financiare pentru decontarea tranzacțiilor deschise în sistemul Depozitarului Central de Participanții sau după caz 
de Agenții custode în conformitate cu prevederile alin. (4), (5), (6) și (7). 
(4) Participanții sau după caz Agenții custode au obligația de a realiza corespondenta între conturile de tranzacționare deschise 
în sistemele de tranzacționare și conturile de instrumente financiare pentru decontarea tranzacțiilor, în conformitate cu 
precizările tehnice emise de Depozitarul Central. 
(5) Participanții au obligația și răspunderea exclusivă de a realiza corespondența cu conturile de instrumente financiare pentru 
decontarea tranzacțiilor deschise în sistemul Depozitarului Central pentru toate conturile de tranzacționare deschise în 
respectivele sisteme de tranzacționare. 
(6) În cazul Participanților indirecti si al Participantilor ale căror obligații de custodie și decontare sunt preluate de către un 
Agent custode, integral sau in anumite limite stabilite de comun acord, se va realiza corespondența între conturile de 
tranzacționare ale participantilor respectivi și conturile de instrumente financiare pentru decontarea tranzacțiilor deschise la 
Agentul custode. 
(7) Obligația realizării corespondenței între conturile de tranzacționare și conturile de instrumente financiare pentru decontarea 
tranzacțiilor în cazul prevăzut la alin. (6) revine Agentului custode care asigură decontarea tuturor tranzacțiilor încheiate de 
respectivii Participanti. 
(8) Depozitarul Central, conducerea și personalul acestuia nu vor fi ținuți responsabili cu privire la nerealizarea procesului de 
înregistrare a tranzacțiilor în sistemul Depozitarului Central în cazul în care Participantul sau după caz Agentul custode nu 
realizează corespondența între conturile de tranzacționare deschise în sistemele de tranzacționare și conturile de instrumente 
financiare pentru decontarea tranzacțiilor deschise în sistemul Depozitarului Central, în conformitate cu precizările tehnice 
emise în acest sens de către Depozitarul Central.” 

 
8. Art. 9 din Capitolul 1, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 9 (1) Participantii au obligatia si raspunderea exclusiva ca, in momentul in care introduc in sistemul de tranzactionare ordine 
de cumparare, sa se asigure ca fondurile corespunzatoare decontarii tranzactiilor efectuate in conturi pentru care asigura servicii de 
decontare sunt disponibile la data decontarii. 
Participantii trebuie sa-si evalueze clientii, in vederea evitarii introducerii in sistem a ordinelor de cumparare pentru clientii care nu 
isi pot asuma riscul de decontare. 
Participantii isi asuma responsabilitatea pentru clientii care nu avanseaza fondurile corespunzatoare la data decontarii tranzactiilor 
efectuate pe numele si in contul lor, conform regulilor sistemului de compensare-decontare. 
(2) La data decontarii, in conformitate cu orarul de decontare corespunzator tranzactiilor incheiate, Participantii au obligatia si 
raspunderea exclusiva de a alimenta conturile de decontare deschise la Participantii compensatori cu disponibilul necesar pentru 
stingerea obligatiilor de plata rezultate in urma tranzactiilor incheiate in sistemele de tranzactionare si inregistrate la Depozitarul 
Central. 
(3) Participanții au obligația și răspunderea de a se asigura că instrumentele financiare aferente decontării tranzacțiilor 
încheiate în sistemele de tranzacționare și înregistrate la Depozitarul Central sunt disponibile în cont, după cum urmează: 
a) la momentul introducerii în sistemul de tranzacționare a ordinului de vânzare și la data decontării acestora, în conformitate 
cu orarul de decontare corespunzător tranzacțiilor respective, în cazul utilizării mecanismului cu prevalidare a instrumentelor 
financiare; Depozitarul Central blochează instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 4¹ alin. (4) și (5); 
b) la data decontării acestora, în conformitate cu orarul de decontare corespunzător tranzacțiilor respective, în cazul utilizării 
mecanismului fără prevalidare a instrumentelor financiare. Ulterior verificării de către Depozitarul Central a disponibilităț ii 
instrumentelor financiare în contul vânzătorului conform art. 98 alin. (2) din Titlul II, acesta va proceda imediat la blocarea 
instrumentelor financiare vândute, în vederea evitării revânzării acestora și a asigurării decontării. 
(31) Agentii custode au obligatia si raspunderea exclusiva sa asigure decontarea tranzactiilor efectuate de catre Participantii indirecti 
cu care au incheiat contracte de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central, in limitele de expunere stabilite pentru 
Participantii indirecti, in conformitate cu prevederile din Titlul II, Sectiunea 21” Limita de expunere a Participantului indirect”. Agentii 
custode au obligatia sa asigure la data decontarii, in conformitate cu orarul de decontare comunicat Participantilor prin precizari 
tehnice, fondurile banesti si/sau, dupa caz, instrumentele financiare corespunzatoare decontarii respectivelor tranzactii.” 

 
9. După Secțiunea 2 din Capitolul 3, Titlul II din Codul Depozitarului Central se introduc două noi secțiuni cu următorul cuprins: 
 

„Sectiunea 21  Limita de expunere a Participantului indirect  
 



Art. 551 (1) Limita de expunere a Participantulului indirect constituie o masura de management al riscului in baza careia Agentul 
custode monitorizeaza si gestioneaza activitatea de tranzactionare desfasurata de catre fiecare Participant indirect cu care a 
incheiat contract de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central.  
(2) Limita de expunere se stabileste zilnic de catre Agentul custode pentru fiecare Participant indirect si este afectata de 
tranzactiile cu decontare neta si bruta incheiate in cadrul sistemelor de tranzactionare, indiferent de termenul de decontare al 
acestora.  
(3) Daca inregistrarea in sistemul Depozitarului Central a unor tranzactii efectuate de  Participantului indirect in sistemul de 
tranzactionare conduce la atingerea sau depasirea limitei de expunere, in conformitate cu prevederile contractului incheiat 
intre Depozitarul Central si entitatile care administreaza fiecare sistem de tranzactionare, sistemul de tranzactionare va 
suspenda ordinele de cumparare si/sau de vanzare ale Participantului indirect si nu va mai permite introducerea de noi ordine 
de tranzactionare care prin executarea lor ar conduce la marirea expunerii Participantului indirect.  
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica ordinelor introduse in sistemul de tranzactionare in cadrul unei oferte publice sau in alte 
cazuri prevazute in mod expres in reglementarile respectivului sistem de tranzactionare. 
(5) Stabilirea si monitorizarea limitei de expunere pentru Participantul indirect constituie raspunderea integrala si exclusiva a 
Agentului custode cu care Participantul indirect a incheiat contract de participare indirecta la sistemul Depozitarului Central. 
Agentul custode are obligatia decontarii tranzactiilor efectuate de Participantul indirect in sistemul de tranzactionare care 
conduc la depasirea limitei de expunere stabilita de catre Agentul custode. 
(6) Depozitarul Central va comunica Participantilor prin precizari tehnice modalitatea tehnica de monitorizare si control de catre 
Agentul custode a limitelor de expunere pentru Participantul indirect, precum si operatiunile derulate intre Depozitarul Central 
si sistemul de tranzactionare in care este admis Participantul indirect in situatia depasirii limitelor de expunere de catre 
Participantul indirect, in conformitate cu prevederile contractului incheiat intre entitatea care administreaza respectivul sistem 
de tranzactionare si Depozitarul Central. 

 
Art. 552 Agentul custode care preia integral sau in anumite limite, obligatiile de decontare ale unui Participant, are obligatia de 
a monitoriza si gestiona activitatea de tranzactionare desfasurata de Participantul respectiv. In acest caz se aplica in mod 
corespunzator prevederile art. 551 din prezenta sectiune.” 

 
10. Art. 151 din Capitolul 7, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 151. (1) Agentul custode decontează tranzacții încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare numai in urmatoarele 
situatii: 
a) în cazul în care respectivele tranzacții sunt încheiate de către un Participant indirect sau  
b) daca respectivele tranzactii sunt incheiate de catre un Participant ale cărui obligații de custodie și decontare sunt preluate 
integral sau in anumite limite sabilite de comun accord, de către Agentul custode respectiv. 
(2) Tranzacționarea pentru un client al Agentului custode, care nu se incadreaza in situatiile mentionate la ali. (1), se realizează 
din doi pași: 
a) un pas presupune încheierea de către Participantul la sistemul de tranzacționare a uneia sau mai multor tranzacții în sistemul 
de tranzacționare, în contul de tranzacționare care are corespondent în sistemul Depozitarului Central contul special de 
instrumente financiare pentru decontarea tranzacțiilor, deschis de Participantul respectiv, prevăzut la art. 50 alin. (2) din 
prezentul Titlu; 
b) al doilea pas presupune alocarea pe conturile clienților agenților custode, de către Participantul la sistemul de tranzacționare, 
a tranzacției/tranzacțiilor încheiate în sistemul de tranzacționare pe contul special de instrumente financiare pentru decontarea 
tranzacțiilor, prin utilizarea unui mecanism tehnic similar tranzacțiilor încheiate în afara sistemelor de tranzacționare de tip 
turnaround, respectiv realizarea între Participantul la sistemul de tranzacționare și Agentul custode al clientului respectiv a 
uneia sau mai multor tranzacții de sens contrar tranzacției/tranzacțiilor încheiate în sistemul de tranzacționare, denumite în 
continuare tranzacții de alocare pe conturile clienților Agenților custode. 
(3) Tranzacția sau după caz tranzacțiile de alocare pe conturile clienților Agenților custode vor avea aceeași dată a decontării 
cu tranzacția/tranzacțiile corespondentă/corespondente încheiată/încheiate în sistemul de tranzacționare. 
(4) Participantul care decontează tranzacția/tranzacțiile de cumpărare de alocare a tranzacțiilor pe conturile clienților Agenților 
custode, va deconta în mod obligatoriu și tranzacția/tranzacțiile de vânzare încheiate în sistemul de tranzacționare în contul 
special de instrumente financiare pentru decontarea tranzacțiilor; Participantul care decontează tranzacția/tranzacțiile de 
cumpărare încheiate în sistemul de tranzacționare în contul special de instrumente financiare pentru decontarea tranzacțiilor, 
va deconta în mod obligatoriu și tranzacția/tranzacțiile de vânzare corespondente de alocare pe conturile clienților Agenților 
custode.” 

 
11. După pct. 6 al lit. a) de la alin. (2) al art. 5 din Capitolul 1, Titlul IX din Codul Depozitarului Central se introduce un nou punct, 
punctul 61, cu următorul cuprins: 

„61. Titlul I art.251 alin. (2);”. 
 

12. După alin. (2) al art. 5 din Capitolul 1, Titlul IX din Codul Depozitarului Central se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul 
cuprins: 

„(21) Nu constituie fapta ilicita la regimul juridic al Depozitarului Central, amanarea sau revocarea ordinelor de transfer aferente 
unor tranzactii incheiate in cadrul sistemelor de tranzactionare de catre un Participant indirect. In acest caz, nu se aplica masuri 
de suspendare a accesului la sistemul Depozitarului Central pentru Agentul custode care preia obligatiile de decontare a 



tranzactiilor efectuate de respectivul Participant indirect dar se mentine aplicarea tarifelor penalizatoare pentru amanarea 
decontarii si revocarea ordinelor de transfer, prevazute in Lista de tarife si comisioane practicate de catre Depozitarul Central. 
In cazul in care amanarea decontarii sau revocarea ordinelor de transfer aferente unor tranzactii incheiate in cadrul sistemelor 
de tranzactionare de catre un Participant indirect au un caracter repetativ, incepand cu a patra situatie de acest fel inregistrata 
intr-un an calendaristic, Depozitarul Central va aplica masuri de suspendare a accesului la sistemul Depozitarului Central 
pentru Agentul custode care preia obligatiile de decontare a tranzactiilor efectuate de respectivul Participant indirect.” 

 
13. După art. 14 din Titlul X din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 14¹, cu următorul cuprins: 

„Art. 141 Depozitarul Central va comunica data de la care vor intra in vigoare prevederile referitoare la participarea indirecta 
la sistemul Depozitarului Central, respectiv dupa implementarea functionalitatilor tehnice privind gestionarea de catre Agentul 
custode a limitelor de expunere pentru Participantul indirect.” 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


