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DECIZIA NR.1130 / 16.08.2017 
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, nr. 876/04.07.2017, 
nr.965/19.07.2017 și nr. 1060/01.08.2017, 

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 nr.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 17.08.2017, 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. 1137 / 16.08.2017 

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

Având în vedere controlul inopinat efectuat la SIF Transilvania S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal 
întocmit ca urmare a acțiunii de control inopinat transmis societății şi obiecţiunile SIF Transilvania S.A. la procesul verbal de control,  

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 212 alin. (4) 
din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,  



În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se instituie în sarcina SIF Transilvania S.A., număr de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR09SIIR/080004, identificată prin  
CUI RO3047687, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/92, cu sediul în Mun. Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2,  
jud. Brașov, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul 
specificat.  
Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, A.S.F. va fi informată 
în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația 
nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SIF Transilvania S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1138 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte: 

În procesele verbale ale ședințelor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. din datele de 08.11.2016 şi 06.12.2016 s-a constatat 
lipsa consemnării luărilor de cuvânt ale dlui. Mihai Fercală, acestea regăsindu-se însă în cadrul înregistrărilor audio aferente 
respectivelor ședințe, puse la dispoziția A.S.F. de către reprezentații S.I.F. Transilvania S.A. 

Astfel s-a reţinut faptul că, ulterior respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, acesta a exercitat atribuții specifice 
calității de membru al Directoratului, precum coordonarea discuțiilor, conform subiectelor înscrise pe ordinea de zi, solicitarea de 
lămuriri participanților și instituirea de sarcini în responsabilitatea angajaților, iar angajații din executiv au furnizat informații de natură 
profesională dlui. Mihai Fercală și și-au însușit sarcinile primite.  

De asemenea, au fost identificate o serie de documente repartizate de către dl. Mihai Fercală (prin înscrierea unor rezoluţii 
pe acestea) către cei doi Vicepreşedinţi ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., în condiţiile în care dl. Mihai Fercală nu putea exercita, 
la data înscrierii respectivelor rezoluții (datele de înregistrare ale respectivelor adrese sunt: 05.12.2016, 06.12.2016, 14.12.2016, 
21.12.2016), calitatea de Președinte Executiv, Director General al S.I.F. Transilvania S.A., dat fiind că la acel moment era executorie 
Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Exercitarea atribuțiilor specifice funcției de Președinte Executiv/ Director General s-ar fi putut realiza doar în condițiile avizării, 
în prealabil, de către A.S.F., conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, coroborate cu cele ale 
art.228 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta reprezintă nerespectarea 
măsurilor stabilite prin actele de autorizare sau în urma acestora, constituind contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 
alin.(2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.   

În baza prevederilor art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) 
pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Mihai Fercală. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O 
copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mihai Fercală și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1139 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte: 

1. Vicepreședintele Directoratului – dl. Iulian Stan (prin adresa înregistrată cu nr. 1404/22.02.2017) nu a comunicat echipei de 
control în întregime  faptele cunoscute, negând  primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură 
profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrărilor 
audio aferente ședințelor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. din data de 08.11.2016, respectiv 06.12.2016 contrazice 
afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016. Pentru această faptă 
se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
2. Dl. Iulian Stan a exercitat calitatea de înlocuitor al Președintelui Executiv / Director General, fără a fi desemnat în acest sens 

și notificat la A.S.F., în cadrul mandatului început la data de 20.04.2016. Fapta reprezintă încălcarea reglementărilor interne 
ale S.I.F. Transilvania S.A. şi constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. Pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 
11.000 lei, în baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
3. S.I.F. Transilvania S.A. nu a făcut dovada transmiterii la A.S.F. a C.I.M. privind înregistrarea componenței Directoratului, 

avizată prin Avizul A.S.F. nr. 265/12.10.2016, în termen de 90 de zile de la data emiterii actului, așa cum prevede art. 228 
alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție 
conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Pentru 
această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în baza prevederilor art. 273 alin. (1)  
lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl. Iulian Stan, în calitate de Vicepreședinte Executiv/Director General 

Adjunct al S.I.F. Transilvania S.A.  
În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, 

art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 și pct. 3 și alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), 
art. 275 alin. (1) și alin. (3), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 11.000 lei dl. Iulian Stan, în calitate de Vicepreședinte Executiv/Director General 
Adjunct al S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Iulian Stan și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1140 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 



Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

S.I.F. Transilvania S.A. nu a făcut dovada transmiterii la A.S.F. a C.I.M. privind înregistrarea componenței Directoratului, 
avizată prin Avizul A.S.F. nr. 265/12.10.2016, în termen de 90 de zile de la data emiterii actului, așa cum prevede art. 228 alin. (4) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor 
art.272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru această faptă este responsabil dl. Marius Moldovan, în calitate de Vicepreşedinte Executiv / Director general adjunct 
al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 265/12.10.2016, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi 
obligaţiile aferente funcției deținute. 

În baza prevederilor art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 
alin.(1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea 
nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Marius Moldovan, în calitate de Vicepreşedinte Executiv / Director 
general adjunct al S.I.F. Transilvania S.A. (până la data 11.01.2017), autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 265/12.10.2016. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marius Moldovan și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1142 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele fapte:  

Ulterior respingerii de către A.S.F. a solicitării de avizare a dlui. Mihai Fercală în calitatea de membru al Directoratului (prin 
Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016), Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. a decis, în ședința din data de 14.10.2016, 
menținerea mandatului pe care i l-a acordat în data de 20.04.2016. Decizia de menținere a mandatului dlui. Mihai Fercală nu a 
respectat prevederile art. 1532 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „În caz de 
vacanţă a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, 
pe durata rămasă până la expirarea mandatului directoratului.”  

Prin această hotărâre de menținere a mandatului acordat dlui. Mihai Fercală în data de 20.04.2016 și păstrarea, în cadrul 
fișei de atribuții, a responsabilităților de Președinte Executiv / Director General, s-au încălcat actele de autorizare emise de ASF, 
respectiv Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Totodată, i-a fost permis d-lui Mihai Fercală să participe la două ședințe ale Consiliului de Supraveghere (14.10.2016, 
respectiv 09.12.2016), în calitate de Președinte Executiv/Director General desemnat în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din 
data de 20.04.2016, deși la acele date își producea efecte Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Fapta reprezintă nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare emise de A.S.F., constituind contravenție în 
conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru această faptă este responsabil dl. Petru Mihalcea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al  
S.I.F. Transilvania S.A. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin.(1) 
și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 228 alin. (3) din Regulamentul 
nr. 15/2004 cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Petru Mihalcea, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere 
al S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Petru Mihalcea și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1143 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:  

Ulterior respingerii de către A.S.F. a solicitării de avizare a dlui. Mihai Fercală în calitatea de membru al Directoratului (prin 
Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016), Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. a decis, în ședința din data de 14.10.2016, 
menținerea mandatului pe care i l-a acordat în data de 20.04.2016. Decizia de menținere a mandatului dlui. Mihai Fercală nu a 
respectat prevederile art. 1532 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „În caz de 
vacanţă a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, 
pe durata rămasă până la expirarea mandatului directoratului.”  

Prin această hotărâre de menținere a mandatului acordat dlui. Mihai Fercală în data de 20.04.2016 și păstrarea, în cadrul 
fișei de atribuții, a responsabilităților de Președinte Executiv / Director General, s-au încălcat actele de autorizare emise de ASF, 
respectiv Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Totodată, i-a fost permis d-lui Mihai Fercală să participe la două ședințe ale Consiliului de Supraveghere (14.10.2016, 
respectiv 09.12.2016), în calitate de Președinte Executiv/Director General desemnat în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din 
data de 20.04.2016, deși la acele date își producea efecte Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Fapta reprezintă nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare emise de A.S.F., constituind contravenție în 
conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru această faptă este responsabil dl. Gheorghe Luţac, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al  
S.I.F. Transilvania S.A.  

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin.(1) 
și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 228 alin. (3) din Regulamentul 
nr. 15/2004 cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Gheorghe Luţac, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere 
al S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Gheorghe Luţac și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1145 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:  

Ulterior respingerii de către A.S.F. a solicitării de avizare a dlui. Mihai Fercală în calitatea de membru al Directoratului (prin 
Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016), Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. a decis, în ședința din data de 14.10.2016, 
menținerea mandatului pe care i l-a acordat în data de 20.04.2016. Decizia de menținere a mandatului dlui. Mihai Fercală nu a 
respectat prevederile art. 1532 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „În caz de 
vacanţă a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, 
pe durata rămasă până la expirarea mandatului directoratului.”  

Prin această hotărâre de menținere a mandatului acordat dlui. Mihai Fercală în data de 20.04.2016 și păstrarea, în cadrul 
fișei de atribuții, a responsabilităților de Președinte Executiv / Director General, s-au încălcat actele de autorizare emise de ASF, 
respectiv Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Totodată, i-a fost permis d-lui Mihai Fercală să participe la două ședințe ale Consiliului de Supraveghere (14.10.2016, 
respectiv 09.12.2016), în calitate de Președinte Executiv/Director General desemnat în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din 
data de 20.04.2016, deși la acele date își producea efecte Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Fapta reprezintă nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare emise de A.S.F., constituind contravenție în 
conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru această faptă este responsabil dl. Ştefan Szabo, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al  
S.I.F. Transilvania S.A. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin.(1) 
și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 228 alin. (3) din Regulamentul 
nr. 15/2004 cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Ştefan Szabo, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 
al S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ştefan Szabo și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1146 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-au constatat următoarele:  

Ulterior respingerii de către A.S.F. a solicitării de avizare a dlui. Mihai Fercală în calitatea de membru al Directoratului (prin 
Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016), Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. a decis, în ședința din data de 14.10.2016, 
menținerea mandatului pe care i l-a acordat în data de 20.04.2016. Decizia de menținere a mandatului dlui. Mihai Fercală nu a 
respectat prevederile art. 1532 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „În caz de 
vacanţă a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, 
pe durata rămasă până la expirarea mandatului directoratului.”  



Prin această hotărâre de menținere a mandatului acordat dlui. Mihai Fercală în data de 20.04.2016 și păstrarea, în cadrul 
fișei de atribuții, a responsabilităților de Președinte Executiv / Director General, s-au încălcat actele de autorizare emise de ASF, 
respectiv Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Totodată, i-a fost permis d-lui Mihai Fercală să participe la două ședințe ale Consiliului de Supraveghere (14.10.2016, 
respectiv 09.12.2016), în calitate de Președinte Executiv/Director General desemnat în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din 
data de 20.04.2016, deși la acele date își producea efecte Decizia A.S.F. nr. 1995/12.10.2016.  

Fapta reprezintă nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare emise de A.S.F., constituind contravenție în 
conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru această faptă este responsabil dl. Dumitru Carapiti, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al 
S.I.F. Transilvania S.A. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin.(1) 
și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 228 alin. (3) din Regulamentul 
nr.15/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei Dumitru Carapiti, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului de 
Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Dumitru Carapiti și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1148 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

Dna. Adriana Boian (prin adresa înregistrată cu nr. 1300/17.02.2017) nu a comunicat echipei de control în întregime faptele 
cunoscute, negând primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior 
respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrării audio aferente ședinței Directoratului din data de 
06.12.2016 contrazice afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 11/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016.  

Pentru această faptă este responsabilă dna. Adriana Boian – Coordonator interimar al Direcţiei Economice  
S.I.F. Transilvania S.A. care, cu ocazia desfășurării controlului, a furnizat informații eronate membrilor echipei de control. 

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1)  
lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dna. Adriana Boian – Coordonator interimar al Direcţiei Economice  
S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  



Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Adriana Boian și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1150 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

Dl. Gavril Ola (prin adresa înregistrată cu nr. 1379/21.02.2017) nu a comunicat echipei de control în întregime  faptele 
cunoscute, negând primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior 
respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrării audio aferente ședinței Directoratului din data de 
06.12.2016 contrazice afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 11/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016. 

Pentru această faptă este responsabil dl. Gavril Ola – Secretar al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. care, cu ocazia 
desfășurării controlului, a furnizat informații eronate membrilor echipei de control. 

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1)  
lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Gavril Ola – Secretar al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Gavril Ola și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1151 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

Dl. Mircea Răduș (prin adresa înregistrată cu nr. 1294/17.02.2017) nu a comunicat echipei de control în întregime  faptele 
cunoscute, negând primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior 
respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrării audio aferente ședinței Directoratului din data de 
06.12.2016 contrazice afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 11/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016. 

Pentru această faptă este responsabil dl. Mircea Răduş – Şef Departament Acţionariat Administrativ S.I.F. Transilvania S.A. 
care, cu ocazia desfășurării controlului, a furnizat informații eronate membrilor echipei de control. 



În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1)  
lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Mircea Răduş – Şef Departament Acţionariat Administrativ  
S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mircea Răduş și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1152 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

Dl. Dragoș Călin (prin adresa înregistrată cu nr. 1307/17.02.2017) nu a comunicat echipei de control în întregime  faptele 
cunoscute, negând primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior 
respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrării audio aferente ședinței Directoratului din data de 
06.12.2016 contrazice afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 11/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016. 

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Dragoş Călin – Consilier juridic în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. care,  
cu ocazia desfășurării controlului, a furnizat informații eronate membrilor echipei de control. 

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1)  
lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Dragoş Călin – Consilier juridic în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Dragoş Călin și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1154 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

Dna. Mihaela Susan (prin adresa înregistrată cu nr. 1351/20.02.2017) nu a comunicat echipei de control în întregime  faptele 
cunoscute, negând primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior 
respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrării audio aferente ședinței Directoratului din data de 
06.12.2016 contrazice afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 11/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016. 

Pentru această faptă este responsabilă dna. Mihaela Susan – Secretar al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. care, cu 
ocazia desfășurării controlului, a furnizat informații eronate membrilor echipei de control. 

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1)  
lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dna. Mihaela Susan – Secretar al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Mihaela Susan și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1156 / 16.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere Decizia  A.S.F. nr. 1995/12.10.2016, act executoriu potrivit art.2 alin. (31) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul inopinat efectuat la S.I.F. Transilvania S.A., procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control, 
obiecţiunile societății la acesta și concluziile finale ale controlului, s-a constatat următoarea faptă:  

Dl. Ștefan Szitaș (prin adresa înregistrată cu nr. 1329/20.02.2017) nu a comunicat echipei de control în întregime  faptele 
cunoscute, negând primirea de sarcini de serviciu sau furnizarea de informații de natură profesională dlui. Mihai Fercală, ulterior 
respingerii avizării de către A.S.F. a dlui Mihai Fercală, însă conținutul înregistrării audio aferente ședinței Directoratului  
S.I.F. Transilvania S.A. din data de 06.12.2016 contrazice afirmațiile astfel făcute, fiind constatată încălcarea prevederilor art. 11 
alin.(2) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea 
nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016.  

Pentru această faptă este responsabil dl. Ștefan Szitaș - Departament marketing – tranzacţii S.I.F. Transilvania S.A. (la 
momentul controlului A.S.F.) care, cu ocazia desfășurării controlului, a furnizat informații eronate membrilor echipei de control. 

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1)  
lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 09.08.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei dl. Ștefan Szitaș - Departament marketing – tranzacţii  
S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ștefan Szitaș și S.I.F. Transilvania S.A.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1165 / 18.08.2017 

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. COSMIN BOGDAN ILIEȘ împotriva Deciziei A.S.F. nr. 598/27.04.2017 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130,  în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. COSMIN BOGDAN ILIEȘ  împotriva  Deciziei A.S.F. nr. 598/27.04.2017 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./22149/06.06.2017, dl. COSMIN BOGDAN ILIEȘ a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 598/27.04.2017, solicitând admiterea acesteia și pe cale de consecință, aplicarea sancțiunii cu avertisment 
pentru faptele imputabile sau diminuarea cuantumului amenzii stabilite prin decizia de sancționare. 

În fapt, prin Decizia nr. 598/27.04.2017, dl. COSMIN BOGDAN ILIEȘ a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4.000 lei, 
în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. BROKER S.A. 

Măsura de sancționare a petentului a fost dispusă în urma controlului periodic efectuat de A.S.F. (potrivit Planului de Control  
pe anul 2016) la S.A.I. BROKER S.A. Cluj-Napoca în perioada 24.10.2016 – 04.11.2016 (perioada supusă verificării 29.01.2013 – 
24.10.2016), a procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat precum și a obiecțiunilor formulate de societate la procesul verbal 
de control, ocazie cu care s-a constatat că dl. Cosmin Bogdan Ilieș, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al 
S.A.I. Broker S.A., autorizat de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 74/30.01.2013, nu și-a îndeplinit atribuțiile și competențele specifice 
funcției deținute în cadrul SAI BROKER SA, stabilite prin reglementările interne ale societății, fișei postului precum și în cuprinsul 
legislației privind piața de capital incidentă. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl. COSMIN BOGDAN ILIEȘ împotriva  
Deciziei A.S.F. nr. 598/27.04.2017. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1167 / 18.08.2017 
privind plângerea prealabilă formulată de către dna. LAURA NICOLETA COVACIU  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 600/27.04.2017 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 

fiscală 31588130,  în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de către dna. LAURA NICOLETA COVACIU împotriva  
Deciziei A.S.F. nr.600/27.04.2017 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  



Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G/22150/06.06.2017, dna. LAURA NICOLETA COVACIU a formulat plângere 
prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 600/27.04.2017, solicitând admiterea acesteia și pe cale de consecință, aplicarea sancțiunii cu 
avertisment pentru faptele imputabile sau diminuarea cuantumului amenzii stabilite prin decizia de sancționare. 

În fapt, prin Decizia nr. 600/27.04.2017, dna. Laura Nicoleta Covaciu a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2000 lei, 
în calitate de  ofițer de conformitate al S.A.I. BROKER S.A. 

Măsura de sancționare a petentei a fost dispusă în urma controlului periodic efectuat (potrivit Planului de Control pe anul 
2016) la S.A.I. BROKER S.A. Cluj-Napoca, în perioada 24.10.2016 – 04.11.2016 (perioada supusă verificării 29.01.2013 – 
24.10.2016), a procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat precum și a obiecțiunilor formulate de societate la procesul verbal 
de control, ocazie cu care s-a constatat că dna. LAURA NICOLETA COVACIU, în calitate de ofițer de conformitate al  
S.A.I. Broker S.A., autorizat prin Decizia Directorului General al S.A.I. Broker S.A nr. 176/01.10.2014, nu și-a îndeplinit atribuțiile și 
competențele specifice funcției deținute în cadrul SAI BROKER SA, stabilite prin Actul Constitutiv, reglementările interne ale societății, 
precum și potrivit prevederilor specifice pieței de capital incidentă. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art.1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. LAURA NICOLETA COVACIU împotriva  
Deciziei A.S.F. nr.600/27.04.2017. 
Art.2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art.3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1168 / 18.08.2017 

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. ADRIAN DANCIU împotriva Deciziei A.S.F. nr. 603/27.04.2017 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130,  în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. ADRIAN DANCIU împotriva Deciziei A.S.F. nr. 603/27.04.2017 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./22151/06.06.2017, dl. ADRIAN DANCIU a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 603/27.04.2017, solicitând admiterea acesteia și pe cale de consecință, aplicarea sancțiunii cu avertisment 
pentru faptele imputabile acestuia sau diminuarea cuantumului amenzii stabilite prin decizia de sancționare. 

În fapt, prin Decizia nr. 603/27.04.2017, dl. Adrian Danciu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4000 lei, în calitate de 
Director General al S.A.I. BROKER S.A. Cluj-Napoca, autorizat de A.S.F. în această calitate prin Autorizația nr. 274/27.11.2014. 

Măsura de sancționare a petentului a fost dispusă în urma controlului periodic efectuat (potrivit Planului de Control 2016) la 
S.A.I. BROKER S.A. Cluj-Napoca în perioada 24.10.2016 – 04.11.2016 (perioada supusă verificării 29.01.2013 – 24.10.2016), a 
procesului verbal întocmit în urma controlului efectuat precum și a obiecțiunilor formulate de societate la procesul verbal de control, 
ocazie cu care s-a constatat că SAI BROKER Cluj-Napoca prin dl. Adrian Danciu, în calitate de Președinte CA/Director General al  
SAI BROKER SA, nu și-a îndeplinit atribuțiile și competențele specifice funcțiilor deținute, stabilite prin Actul constitutiv și reglementările 
interne ale societății (Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, reguli și proceduri interne).  

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl. ADRIAN DANCIU împotriva Deciziei A.S.F. nr. 603/27.04.2017. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 
 

DECIZIA NR. 1170 / 18.08.2017 
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/27743/19.07.2017, completată prin adresa nr. RG/28400/25.07.2017,  
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 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 Autorizație 

1. ANTONESCU IOANA ANDREEA 278/05.12.2014  

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

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

1. ANTONESCU IOANA ANDREEA PFR02ASIF/402718 

 
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 


