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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE  
 

ATESTATUL NR. 25 / 21.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 
nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) pct. 31  şi ale art. 41 alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 în conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM, 
 având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Cipru (CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE 
COMMISSION) înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/24097/16.03.2015 și completată prin adresele având numerele: 
RG/26109/20.03.2015, RG/55561/02.08.2016, RG/55548/02.08.2016, RG/56130/03.08.2016, RG/59325/17.08.2016, 
RG/60674/23.08.2016, RG/61196/24.08.2016, RG/60674/23.08.2016, RG/77252/07.11.2016, RG/81184/13.12.2016, 
RG/4249/06.02.2017, RG/5489/15.02.2017, RG/6717/23.02.2017, RG/13160/12.04.2017, RG/18138/08.05.2017 și 
RG/19205/15.05.2017, nr. RG/25701/03.07.2017 
 în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 
hotărât emiterea următorului act individual 

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă înscrierea firmei de investiţii LEADCAPITAL MARKETS NICOSIA-SUCURSALA BUCUREȘTI în Registrul Public al 
A.S.F., Secţiunea 1 Intermediari care prestează servicii de invesiţii financiare în România, Subsecţiunea 4 Sucursale ale firmelor de 
investiţii din statele membre, cu nr. PLM01SFIM/400012, în calitate de firmă de investiţii din Cipru care prestează servicii şi activităţi 
de investiţii, precum şi servicii conexe în România de la sediul din București, Sectorul 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate South 
Tower, etaj 16, precum și de la sediul din București, Sect. 1.WTCB-SA- Piața Montreal nr. 10 , Clădirea Principală, intrarea B4, corp 
3.03 bis, etaj 3.  
Art. 2. Firma de investiții prevăzută la art. 1 prestează pe teritoriul României, în limita autorizaţiei acordate de autoritatea competentă 
din Cipru, serviciile şi activităţile de investiţii precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5 din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Adresa sediului notificat de autoritatea competentă din Cipru 
(CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) 

Serviciile şi activităţile de investiţii precum și 
serviciile conexe prestate pe teritoriul României 
în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 297/2004 

cu modificările şi completările ulterioare 

1 Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate South Tower, etaj 16, 
București, Sectorul 1, 

art. 5 alin. (1) lit. a) și alin (11) lit. d)  

2 WTCB-SA- Piața Montreal nr. 10 , Clădirea Principală, intrarea B4, 
corp 3.03 bis, etaj 3, București, Sect. 1. 

art. 5 alin. (1) lit. a)  

Art. 3. Prezentul Atestat se publică în Buletinul Electronic al A.S.F. şi pe site-ul www.asfromania.ro. 
VICEPRESEDINTE 

MIRCEA URSACHE 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 

AUTORIZAŢIA NR. 149 / 18.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii 
pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 
 în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP SA nr. 2923/10.07.2017, înregistrată 
la ASF cu nr. RG/26672/11.07.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj: 
 

Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

ȘTIOPEI ALEXANDRU-PAUL 13/29.05.2013 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare: 
 

Nume/ Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

ȘTIOPEI ALEXANDRU-PAUL PFR02ASIF/122879 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 
încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare 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 
 

AUTORIZAŢIA NR. 150 / 20.07.2017 
 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. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 
din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 
privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și completările ulterioare, 
 ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 din 
Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în 
cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere cererea formulată de Bursa de Valori Bucureşti SA prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG/17189/03.05.2017, completată prin adresele nr. RG/22276/06.06.2017, nr. RG/23802/19.06.2017 și nr.RG/24188/21.06.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a Bursa de Valori Bucureşti S.A. ca urmare a modificării componenței 
Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârii AGOA nr. 8/12.04.2017. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE 
LEONARDO BADEA 

 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 151 / 20.07.2017 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14, art. 27 şi art. 28 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, 
 având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (3) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind  serviciile 
de investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
  în baza prevederilor art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b),  art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) 
lit. b) 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, 
 având în vedere cererea formulată de SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL 
SERVICES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/18793/11.05.2017, completată prin adresa nr. RG/20205/19.05.2017, 
 luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Prisacariu Mihaela Carmen în data de 26.06.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK 
FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data 
de 02.05.2017 prin numirea doamnei Prisacariu Mihaela Carmen în calitate de conducător. 
Art. 2. Conducerea SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. autorizată la 
data prezentei are următoarea componenţă: 
 - Ungureanu Ștefan Nicolae Marius  
 - Prisacariu Mihaela Carmen. 
Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligaţia de a 
transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei conducerii, 
precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F. 
Art. 4. Prezenta  autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către  SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII 
FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE 
LEONARDO BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 152 / 20.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 şi art. 27 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din Regulamentul 
nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor  centrale, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. 
(1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea 
și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere solicitarea formulată de societatea Depozitarul Sibex SA prin adresa nr. 512/04.05.2017, înregistrată la ASF 
cu nr. RG/17934/05.05.2017, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/22845/12.06.2017, 
 ținând cont de Hotărârea nr. 6/04.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Depozitarul Sibex SA prin 
care a fost aprobată numirea doamnei Stan Ioana și a domnilor Turc Silviu și Cipariu Florin-Darius în funcțiile de administratori, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății Depozitarul Sibex SA, ca urmare a modificării componenţei 
Consiliului de Administraţie, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 6/04.05.2017. 
Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administraţie al societăţii Depozitarul Sibex SA are următoarea 
componenţă: 
 - Costea Ciprian Dan 
 - Rusu Septimiu-Ștefan 
 - Stan Ioana 
 - Turc Silviu 



 
 - Cipariu Florin-Darius 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea Depozitarul Sibex SA și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE 
 

AUTORIZAȚIA NR. 153 / 21.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul nr. 8/2015, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
 analizând cererea RAIFFEISEN BANK SA, înregistrată la ASF cu nr. RG/26905/12.07.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

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

Nr. crt. Nume/Prenume Atestat profesional 

1. BERCARU POLIANA ASIF: 88/06.06.2011 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare:  
 

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

1. BERCARU POLIANA PFR02ASIF/402880 

 
Art. 3. RAIFFEISEN BANK SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordată persoanei menţionate la art. 1 şi radierea 
acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și 
societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK SA şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 

DECIZIA NR. 946 / 17.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 
Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 
 având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/24511/23.06.2017,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 societăţii de servicii de investiţii 
financiare SUPER GOLD INVEST S.A., cu sediul social situat în Pitești, Str. Crinului nr. 18, jud. Argeș, următoarei persoane: 
 



Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. NEGUȚ MARIAN-OVIDIU 451/28.01.2004 

 
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 A.S.F. 

1. NEGUȚ MARIAN-OVIDIU PFR02ASIF/030311 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST 
S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 

DECIZIA NR. 947 / 17.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 
Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/24611/23.06.2017,   
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul 
social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. MUNTEANU BOGDAN 238/13.03.2012 poz. 1 

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

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

1. MUNTEANU BOGDAN PFR02ASIF/402507 

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

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 

DECIZIA NR. 959 / 18.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 
Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/24889/27.06.2017,  



 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 societăţii de servicii de investiţii 
financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., cu sediul social situat în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, Corp A, et. 1, sector 1, următoarei 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. GRIGORAȘ NICUȘOR DANIEL 1992/30.06.2005 poz. 2 

 
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 A.S.F. 

1. GRIGORAȘ NICUȘOR DANIEL PFR02ASIF/390708 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 962 / 19.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din 
O.U.G. 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.12 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 
 având în vedere prevederile din cadrul prospectului de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de 
Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de UniCredit Bank S.A. adresate exclusiv investitorilor calificați, aprobat prin 
Decizia A.S.F. nr. 910/13.07.2017, potrivit cărora ratele finale ale dobânzii vor fi publicate cu două zile înainte de data de închidere a 
ofertei, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual 

DECIZIE 
Art.1. Se aprobă amendamentul la prospectul de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor 
emise de UniCredit Bank S.A. adresate exclusiv investitorilor calificați (Decizia A.S.F. nr.910/13.07.2017), constând în stabilirea ratelor 
finale ale dobânzii, astfel: 

- pentru clasa de obligațiuni 2020: 0,65% + ROBOR6 LUNI 
- pentru clasa de obligațiuni 2022: 0,85% + ROBOR6 LUNI 
- pentru clasa de obligațiuni 2024: 1,05% + ROBOR6 LUNI 

Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate. 
Art.2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
LEONARDO BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 963 / 19.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 
28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere următoarele:  
 - prin Decizia A.S.F. nr. 33/12.01.2017 s-a instituit în sarcina Consiliului de administrație al societății UNIREA SHOPPING 
CENTER S.A. obligația de a întreprinde, în regim de urgență, toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență 
incidente emitenților de valori mobiliare, în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, cuprinzând 
situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile 
sancțiunile prevăzute de lege; 
 - până în prezent, societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. nu a făcut publice situațiile financiare aferente exercițiului 
financiar 2015, aprobate de adunarea generală a acționarilor; 
 - potrivit dispozițiilor art. 1401 alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație 
constau în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății. Președintele 
deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire 



la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidării ședinței C.A. conform art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R; 
 - dna. Carmen Adamescu nu a întreprins demersurile necesare punerii în aplicare a celor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 
33/12.01.2017, care țineau efectiv de calitatea sa de președinte al Consiliului de administrație al Unirea Shopping Center S.A., 
respectiv nu a solicitat întrunirea membrilor C.A. în vederea adoptării unei decizii privind convocarea A.G.O.A.; 
 se constată săvârșirea de către președintele Consiliului de administrație al Unirea Shopping Center S.A. a contravenției 
prevăzute de art. 126 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, prin nerespectarea măsurilor adoptate de A.S.F. în exercitarea atribuțiilor 
sale de autoritate de reglementare și supraveghere a pieței de capital, contravenție ce era prevăzută și anterior intrării în vigoare a 
Legii nr. 24/2017 de art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 din Legea nr. 297/2004. 
 Se reține astfel faptul că dna. Carmen Adamescu a mai fost sancționată de A.S.F. cu amendă în cuantum de 7.500 lei prin 
Decizia nr. 1560/04.08.2016 și cu amendă în valoare de 12.000 lei prin Decizia nr. 34/12.01.2017, fiind avută în vedere în acest sens 
atitudinea constant neconformă manifestată în raport cu obligația de asigurare a cadrului necesar exercitării de către acționari a 
drepturilor recunoscute de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, la stabilirea cuantumului amenzii se au în vedere 
circumstanțele relevante care pot fi identificate/stabilite, referitoare la gravitatea şi durata încălcării, la responsabilitatea ce decurge 
din funcția de președinte C.A. și atribuțiile aferente acesteia. 
 În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 pct. (i) din Legea nr. 24/2017 și având în vedere 
dispozițiile art.272 alin.(1) lit.g) pct. 7 și ale art.273 alin(1) lit.(a) pct.(i) din Legea nr.297/2004, 
 În baza analizei direcției de specialitate, în ședința Consiliului A.S.F. din data de 19.07.2017 s-a decis emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei doamna Adamescu Carmen în calitate de președinte C.A. al Unirea 
Shopping Center S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 al Municipiului București, în termen de 15 zile de la 
comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 
coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare 
de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Adamescu și societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secţiunea 
Consumatori/Piaţa de capital/Sancțiuni şi pe website-ul B.V.B. 
Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B. 

PREȘEDINTE 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 

DECIZIA NR. 964 / 19.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 
Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. 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 Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25859/04.07.2017,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei BERCARU POLIANA prin Autorizația 
nr. 66/31.03.2017, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, 
sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/402866 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a doamnei BERCARU POLIANA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în Buletinul 
A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
 

DECIZIA NR. 965 / 19.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 
28 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit c) din 
Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor 
la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6528/2/2013 
prin Hotărârea nr. 236/2017 (definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de 
legislația aplicabilă,  
 luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr. 
151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017,  nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr. 
585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017, nr. 710/24.05.2017,  nr. 761/07.06.2017, nr. 832/20.06.2017 și nr. 876/04.07.2017, 
 în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. 1 pct. 5 din  Legea 297/2004, 
 în conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 20.07.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente 
participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare 
ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.  
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare ROMBELL 
SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 974 / 20.07.2017 
 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. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 
din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind 
pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și completările ulterioare, 
 ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 din 
Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în 
cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere cererea formulată de Bursa de Valori Bucureşti SA prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG/17189/03.05.2017, completată prin adresele nr. RG/22276/06.06.2017, nr.  RG/23802/19.06.2017 și nr.RG/24188/21.06.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna IONESCU CLAUDIA GABRIELA în funcţia de administrator al operatorului de piaţă Bursa de Valori 
Bucureşti S.A, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 8/12.04.2017. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi va fi publicată în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE 
LEONARDO BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 975 / 20.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 şi art. 27 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 



completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din Regulamentul 
nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor  centrale, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. 
(1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea 
și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere solicitarea formulată de societatea Depozitarul Sibex SA prin adresa nr. 512/04.05.2017, înregistrată la ASF 
cu nr. RG/17934/05.05.2017, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/22845/12.06.2017, 
ținând cont de Hotărârea nr. 6/04.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Depozitarul Sibex SA prin care a fost 
aprobată numirea doamnei Stan Ioana în funcția de administrator, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Stan Ioana în funcția de administrator al societății Depozitarul Sibex SA. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea Depozitarul Sibex SA și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 976 / 20.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 şi art. 27 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din Regulamentul 
nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor  centrale, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. 
(1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea 
și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere solicitarea formulată de societatea Depozitarul Sibex SA prin adresa nr. 512/04.05.2017, înregistrată la ASF 
cu nr. RG/17934/05.05.2017, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/22845/12.06.2017, 
 ținând cont de Hotărârea nr. 6/04.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Depozitarul Sibex SA prin 
care a fost aprobată numirea domnului Turc Silviu în funcția de administrator, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Turc Silviu în funcția de administrator al societății Depozitarul Sibex SA. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea Depozitarul Sibex SA și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 977 / 20.07.2017 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 şi art. 27 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din Regulamentul 
nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor  centrale, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. 
(1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea 
și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea 



de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere solicitarea formulată de societatea Depozitarul Sibex SA prin adresa nr. 512/04.05.2017, înregistrată la ASF 
cu nr. RG/17934/05.05.2017, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/22845/12.06.2017, 
 ținând cont de Hotărârea nr. 6/04.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Depozitarul Sibex SA prin 
care a fost aprobată numirea domnului Cipariu Florin-Darius în funcția de administrator, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.07.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Cipariu Florin-Darius în funcția de administrator al societății Depozitarul Sibex SA. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea Depozitarul Sibex SA și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Leonardo BADEA 


