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AUTORIZAȚIA NR. 195 / 29.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) 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, 

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 societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA SA, înregistrată la ASF cu nr. 

RG/28953/28.07.2017, 
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 societății de servicii 
de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA SA cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER -  
Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1: 

Nr. crt. Nume/Prenume Atestat profesional 

1. ANTONESCU IOANA ANDREEA ASIF: 124/27.11.2014 

 
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. ANTONESCU IOANA ANDREEA PFR02ASIF/402884 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA 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 societății de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE ROMANIA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 196 / 30.08.2017 
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.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 art.63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 



în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor 

analizând cererea SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72844/13.10.2016, 
completată prin adresele cu nr. RG/77540/09.11.2016, RG/78205/15.11.2016, RG/27112/14.07.2017, RG/28856/28.07.2017 și 
RG/30291/04.08.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.08.2017,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI AUDAS PISCATOR, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 955/05.05.2017 încheiat între  
SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.atlas-am.ro în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societăţii SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.  

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 197 / 30.08.2017 
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.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 art.63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor 

analizând cererea SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72844/13.10.2016, 
completată prin adresele cu nr. RG/77540/09.11.2016, RG/78205/15.11.2016, RG/27112/14.07.2017, RG/28856/28.07.2017 și 
RG/30291/04.08.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.08.2017,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI PISCATOR EQUITY PLUS, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 953/05.05.2017 încheiat între  
SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.atlas-am.ro în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societăţii SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.  

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.196.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.197.pdf


 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 198 / 30.08.2017 
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.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 art.63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor 

analizând cererea SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/72844/13.10.2016, 
completată prin adresele cu nr. RG/77540/09.11.2016, RG/78205/15.11.2016, RG/27112/14.07.2017, RG/28856/28.07.2017 și 
RG/30291/04.08.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.08.2017,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI MONOLITH, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, 
contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 954/05.05.2017 încheiat între  
SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.atlas-am.ro în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societăţii SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.  

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 199 / 30.08.2017 

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. 14 și art. 27 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, 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 deţin funcţii-cheie în 
cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/14904/25.04.2017, completată prin adresele nr. RG/21219/26.05.2017 și nr. RG/24913/27.06.2017 și ținând cont de interviul 
susținut în data de 04.08.2017,  

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 30.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului Roșoiu Laurențiu Gabriel în calitate de membru al 
Consiliului de Administrație în locul doamnei Năsui Georgiana, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 2/21.04.2017. 
Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. are 
următoarea componenţă: 

- PAVERMAN ALEXANDRU 
- HETEL MARIA 
- ROȘOIU LAURENȚIU GABRIEL 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.198.pdf


Art. 3. SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în 
termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi 
funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, 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 autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. şi se publică 
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 201 / 31.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul 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 IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/27607/18.07.2017, completat prin adresa nr. RG/32647/22.08.2017, 
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 în calitate de agenți pentru servicii de investiţii financiare, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
IEBA TRUST S.A., cu sediul social situat în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et. 5, Sect. 2, următoarea persoană: 

Nr. crt. Nume/ Prenume Nr. Atestat Profesional 

1. NAUMESCU MIHAELA NATALIA 32/24.11.2016 

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

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

1. NAUMESCU  MIHAELA  NATALIA PFR02ASIF/402885 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A.  are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionata 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 IEBA TRUST S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIE NR. 200 / 31.08.2017 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările 

ulterioare,  

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA înregistrată la ASF cu nr. 

RG/29905/02.08.2017,  



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

emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA ca urmare 

a desființării următorului sediu secundar: 

Nr. Crt.  Sediu secundar  Act individual autorizare 

1. Oradea,  Str. George Enescu nr. 16, ap. 2, Jud. Bihor (AGENȚIE) Autorizația nr. 124/21.07.2015 

 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare 

de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionată 

la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA şi 

se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1228 / 29.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/29519/01.08.2017, completată prin adresa nr. RG/29909/02.08.2017,  
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 IFB FINWEST S.A., cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, jud. Arad,  
următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Autorizație 

1. SZILAGYI LEVENTE 136/26.09.2013 

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

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

1. SZILAGYI LEVENTE PFR02ASIF/052597 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1230 / 30.08.2017 
În baza 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) și art. 28 din 

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

Având în vedere următoarele: 
Decizile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015, 
- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul 

nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție au admis în parte cererile formulate 



de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că au dispus suspendarea executării  
Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunţarea instanţei de fond și au respins ca neîntemeiate cererile de suspendare a 
executării Deciziilor A.S.F. nr. 347/27.02.2015 şi nr. 348/27.02.2015, 

Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de 
către instanțele de judecată, 

La data de referință a AGOA convocată pentru data de 30/31.08.2017, respectiv, 18.08.2017 se rețin următoarele: 
- deţinerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor 

acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD dar fără a se 
încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social, 

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVESTMENT S.A. și  
SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 11,528477% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita 
de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune 
concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 30.08.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată 
pentru data de 30/31.08.2017, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și  
SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din 
Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1231 / 30.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/29945/02.08.2017,  
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 TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în București, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2, 
următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie/Autorizație 

1. BÎRSAN CIPRIAN 42/23.03.2016 
 

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. BÎRSAN CIPRIAN PFR02ASIF/402818 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1232 / 30.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/29906/02.08.2017,  
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 ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie/Autorizație 

1. MARTIN BOGDAN 735/21.05.2007 poz. 4 

 
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. MARTIN BOGDAN PFR02ASIF/051388 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1233 / 30.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii 
financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/30369/07.08.2017,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei ANTONIU ANA-MARIA 
prin Autorizația nr. 6/16.01.2015 – poz. 2 în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.  
Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnei ANTONIU ANA-MARIA să notifice 
A.S.F. cu privire la acest aspect.  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1239 / 31.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 privind evaluarea şi 
aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/32100/17.08.2017, completată cu adresa nr. RG/32007/17.08.2017, 

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 autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului STAFIE IONUȚ prin  
Autorizația nr. 150/15.10.2013 în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul social 
situat în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr.33, Corp A, et.1, sector 1.  
Art. 2. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și admninistrarea riscului acordată domnului STAFIE IONUȚ prin 
Autorizația nr. 135/19.09.2016 în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul social 
situat în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr.33, Corp A, et.1, sector 1. 
Art. 3. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400561, reprezentând înregistrarea domnului STAFIE IONUȚ în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 4. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizaţiei. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
INTERCAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1242 / 31.08.2017 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 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, nr. 1060/01.08.2017 și nr. 1130/16.08.2017, 

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 31.08.2017, 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 


