
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL ASF 
Activitatea în perioada 15.01.2018 – 19.01.2018 

V 29.11.2017 
 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 9 / 15.01.2018 
 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, 
ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
 analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/44354/22.11.2017, nr. 
RG/44355/22.11.2017, nr. RG/46566/13.12.2017, nr. RG/46567/13.12.2017, nr. RG/46569/13.12.2017, nr. RG/46570/13.12.2017, nr. 
RG/46571/13.12.2017, nr. RG/46572/13.12.2017, nr. RG/46573/13.12.2017, nr. RG/46574/13.12.2017, nr. RG/46576/13.12.2017, nr. 
RG/46577/13.12.2017, nr. RG/46578/13.12.2017, nr. RG/46579/13.12.2017, nr. RG/46580/13.12.2017, nr. RG/46581/13.12.2017, nr. 
RG/46584/13.12.2017, nr. RG/46585/13.12.2017, nr. RG/46586/13.12.2017, nr. RG/46587/13.12.2017, nr. RG/46588/13.12.2017, nr. 
RG/46589/13.12.2017, nr. RG/46590/13.12.2017, nr. RG/46743/14.12.2017, nr. RG/46744/14.12.2017, nr. RG/46745/14.12.2017, nr. 
RG/46746/14.12.2017, nr. RG/46747/14.12.2017 și nr. RG/46748/14.12.2017, completate prin adresele nr. RG/47376/20.12.2017 și 
nr. RG/47377/20.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, 
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat Profesional 

1. ALEXA MIHAELA 15/12.01.2018 (CI) 

2. PREDESCU LILIANA 13/12.01.2018 (CI) 

3. POPESCU OANA-CLAUDIA 20/12.01.2018 (CI) 

4. VEREȘ RAMONA-TEODORA 22/12.01.2018 (CI) 

5. BOGDAN CLAUDIA-MARIA 26/12.01.2018 (CI) 

6. COJOCARIU LUMINIȚA 17/12.01.2018 (CI) 

7. MATEI MIHAELA-AURELIA 21/12.01.2018 (CI) 

8. MARIN ALINA-FLORENTINA 23/12.01.2018 (CI) 

9. PETREA PETRONELA 24/12.01.2018 (CI) 

10. ADASCĂLULUI ROXANA 19/12.01.2018 (CI) 

11. DRĂGHICI OFELIA-RITA  1/08.01.2018 (CI) 

12. TODORAN LUMINIȚA-IONELA  2/08.01.2018 (CI) 

13. LUPȘA SAVU OVIDIU 3/08.01.2018 (CI) 

14. DIMITRIU ANGELICA 4/08.01.2018 (CI) 

15. POP NELI-MARIANA 6/08.01.2018 (CI) 

16. DULAMĂ ARGENTINA-ELENA 7/08.01.2018 (CI) 

17. MIHAI SILVIA-DANIELA 8/08.01.2018 (CI) 

18. IGNAT MARIUS-NICOLAE 9/08.01.2018 (CI) 

19. CRÂNGAȘU COSMIN-ALEXANDRU 10/08.01.2018 (CI) 

20. OLARU AMELIA-CORINA 11/08.01.2018 (CI) 

21. FRIGĂTOR DOINA 12/08.01.2018 (CI) 

22. ROHOZNEANU CRISTINA 28/12.01.2018 (CI) 

23. STOICA GABRIELA-PAULA 27/12.01.2018 (CI) 

24. PINȚOIU ELENA 14/12.01.2018(CI) 

25. BABOȘ IONUȚ-HOREA 2733/01.03.2006(ASIF) 25/12.01.2018 (CI) 

26. SCÎNTEIANU MIHAELA ALINA 18/12.01.2018(CI) 



Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat Profesional 

27. BADRAGAN ANAMARIA-OANA 16/12.01.2018 (CI) 

28. CHICIUDEAN TEODORA-MARIA 255/12.12.2017(CI) 

29. GEAMĂNU ELENA-CRISTINA  256/12.12.2017(CI) 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agent delegat: 
 

Nr. crt. 
Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. ALEXA MIHAELA  

2. PREDESCU LILIANA  

3. POPESCU OANA-CLAUDIA  

4. VEREȘ RAMONA-TEODORA  

5. BOGDAN CLAUDIA-MARIA  

6. COJOCARIU LUMINIȚA  

7. MATEI MIHAELA-AURELIA  

8. MARIN ALINA-FLORENTINA  

9. PETREA PETRONELA  

10. ADASCĂLULUI ROXANA  

11. DRĂGHICI OFELIA-RITA  

12. TODORAN LUMINIȚA-IONELA  

13. LUPȘA SAVU OVIDIU  

14. DIMITRIU ANGELICA  

15. POP NELI-MARIANA  

16. DULAMĂ ARGENTINA-ELENA  

17. MIHAI SILVIA-DANIELA  

18. IGNAT MARIUS-NICOLAE  

19. CRÂNGAȘU COSMIN-ALEXANDRU  

20. OLARU AMELIA-CORINA  

21. FRIGĂTOR DOINA  

22. ROHOZNEANU CRISTINA  

23. STOICA GABRIELA-PAULA  

24. PINȚOIU ELENA  

25. BABOȘ IONUȚ-HOREA  

26. SCÎNTEIANU MIHAELA ALINA  

27. BADRAGAN ANAMARIA-OANA  

28. CHICIUDEAN TEODORA-MARIA  

29. GEAMĂNU ELENA-CRISTINA  

 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate 
la art. 1 şi radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAȚIE NR. 10 / 16.01.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi art. 27 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (7)  din O.U.G. nr. 32/2012 privind organ ismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) lit. g), (2), (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a), b), f), k) și art. 34 din 
Regulamentul 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 solicitarea S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG nr. 
38303/05.10.2017 completată prin RG nr. 44058 din 20.11.2017, RG 45066 din 28.11.2017, RG 45874 din 07.12.2017, RG 45844 din 
07.12.2017, RG 47109 din 19.12.2017 și RG 47756/22.12.2017 
 
 
 



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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. ca urmare a înființării sediului 
secundar al societății sub forma unui punct de lucru la adresa din „Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr. 1, jud. Sibiu”, în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din 22.12.2017 și Actul constitutiv rescris. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni și copia 
noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor 
în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., și va fi publicată în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
AUTORIZAȚIE NR. 11 / 16.01.2018 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de prevederile art. 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/47518/21.12.2017,  
 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. Tecuci, Str. I. Petrovici nr. 28, et. 1, Jud. Galați (AGENȚIE) Decizia nr. 253/22.02.2007 

 
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  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
AUTORIZAȚIA NR. 12 / 16.01.2018 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul nr. 8/2015, 
 în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
 analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST SA, înregistrată la ASF cu nr. 
RG/45728/06.12.2017, completată prin adresa nr. RG/47474/21.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Mărășești nr. 25, et. 3, Sector 4, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume/Prenume Atestat profesional 

1. TĂLPEANU DANIEL MARIN ASIF: 3468/11.10.2006 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menţionată la art. 1 în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare:  
 

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

1. TĂLPEANU DANIEL MARIN PFR02ASIF/402911 



Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST SA are obligaţia să solicite ASF retragerea 
autorizaţiei acordată persoanei menţionată la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare 
de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA 
GLOBAL INVEST SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 13 / 16.01.2018 
 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. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii 
pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 
 în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/47112/19.12.2017,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A., cu sediul social situat în Bucureşti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3: 
 

Nr. crt. Nume 
şi prenume 

Nr. Atestat Profesional 

1. LUCA EUGEN-CLAUDIU  2377/23.01.2006 

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

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. LUCA EUGEN-CLAUDIU PFR02ASIF/032912 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordată persoanei menţionată 
la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME 
TRANSACTION S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 14 / 17.01.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor 
şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,  
 având în vedere adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG 47970/28.12.2017, 
47969/28.12.2017, 47968/28.12.2017, 47945/27.12.2017 și 612/10.01.2018, 
 în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională „Agenţi pentru servicii 

de investiții financiare” având codurile ASIF1.2018, ASIF2.2018, ASIF3.2018, ASIF4.2018, ASIF5.2018, ASIF6.2018, ASIF7.2018, 

ASIF8.2018, ASIF9.2018, ASIF10.2018, ASIF11.2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 

ASIF1.2018 - 22 – 25 ianuarie 2018 

ASIF2.2018 - 29 ianuarie – 01 februarie 2018 

ASIF3.2018 - 19 – 22 februarie 2018 

ASIF4.2018 - 12 – 15 martie 2018 

ASIF5.2018 - 26 – 29 martie 2018 



ASIF6.2018 -  16 – 19 aprilie 2018 

ASIF7.2018 - 23 – 26 aprilie 2018 

ASIF8.2018 - 07 - 10 mai 2018 

ASIF9.2018 - 21 – 24 mai 2018 

ASIF10.2018 - 11 - 14 iunie 2018 

ASIF11.2018 - 25 - 28 iunie 2018 

 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 

ASIF1.2018 - 26 ianuarie 2018 

ASIF2.2018 - 02 februarie 2018 

ASIF3.2018 - 23 februarie 2018 

ASIF4.2018 - 16 martie 2018 

ASIF5.2018 - 30 martie 2018 

ASIF6.2018 - 20 aprilie 2018 

ASIF7.2018 - 27 aprilie 2018 

ASIF8.2018 - 11 mai 2018 

ASIF9.2018 - 25 mai 2018 

ASIF10.2018 - 15 iunie 2018 

ASIF11.2018 - 29 iunie 2018 

 

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Agenţi delegați” având 

codurile ADEL1.2018, ADEL2.2018, ADEL3.2018, ADEL4.2018, ADEL5.2018, ADEL6.2018, ADEL7.2018, ADEL8.2018, 

ADEL9.2018, ADEL10.2018, ADEL11.2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 

ADEL1.2018 – 22 – 25 ianuarie 2018 

ADEL2.2018 – 29 ianuarie – 01 februarie 2018 

ADEL3.2018 – 19 – 22 februarie 2018 

ADEL4.2018 – 12 – 15 martie 2018 

ADEL5.2018 – 26 – 29 martie 2018 

ADEL6.2018 – 16 – 19 aprilie 2018 

ADEL7.2018 – 23 – 26 aprilie 2018 

ADEL8.2018 – 07 - 10 mai 2018 

ADEL9.2018 – 21 – 24 mai 2018 

ADEL10.2018 – 11 - 14 iunie 2018 

ADEL11.2018 – 25 - 28 iunie 2018 
 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 

ADEL1.2018 – 26 ianuarie 2018 

ADEL2.2018 – 02 februarie 2018 

ADEL3.2018 – 23 februarie 2018 

ADEL4.2018 – 16 martie 2018 

ADEL5.2018 – 30 martie 2018 

ADEL6.2018 – 20 aprilie 2018 

ADEL7.2018 – 27 aprilie 2018 

ADEL8.2018 – 11 mai 2018 

ADEL9.2018  – 25 mai 2018 

ADEL10.2018 – 15 iunie 2018 

ADEL11.2018 – 29 iunie 2018 
 

Art. 3. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Personal al 
compartimentului de control intern” având codurile: CTRL1.2018, CTRL2.2018, CTRL3.2018, CTRL4.2018, CTRL5.2018, 
CTRL6.2018, CTRL7.2018, CTRL8.2018, CTRL9.2018, CTRL10.2018, CTRL11.2018, care vor avea loc la București în următoarele 
perioade: 
CTRL1.2018 - 22 – 25 ianuarie 2018 
CTRL2.2018 - 29 ianuarie – 01 februarie 2018 
CTRL3.2018 - 19 – 22 februarie 2018 
CTRL4.2018 – 12 – 15 martie 2018 
CTRL5.2018 – 26 – 29 martie 2018 
CTRL6.2018 – 16 – 19 aprilie 2018 
CTRL7.2018 – 23 – 26 aprilie 2018 
CTRL8.2018 – 07 - 10 mai 2018 
CTRL9.2018 – 21 – 24 mai 2018 
CTRL10.2018 – 11 - 14 iunie 2018 
CTRL11.2018 – 25 - 28 iunie 2018 



Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CTRL1.2018 -  26 ianuarie 2018 
CTRL2.2018 -  02 februarie 2018 
CTRL3.2018 -  23 februarie 2018 
CTRL4.2018 –  16 martie 2018 
CTRL5.2018  –  30 martie 2018 
CTRL6.2018  –  20 aprilie 2018 
CTRL7.2018  –  27 aprilie 2018 
CTRL8.2018  –  11 mai 2018 
CTRL9.2018  –  25 mai 2018 
CTRL10.2018 – 15 iunie 2018 
CTRL11.2018 – 29 iunie 2018 
 

Art. 4. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Consultanți de 

investiții” având codurile: CIF1.2018, CIF2.2018, CIF3.2018, CIF4.2018, CIF5.2018, CIF6.2018, CIF7.2018, CIF8.2018, care 

vor avea loc la București în următoarele perioade: 

CIF1.2018 – 22 – 25 ianuarie 2018 

CIF2.2018 - 12 - 15 februarie 2018 

CIF3.2018 - 26 februarie – 01 martie 2018 

CIF4.2018 - 19 – 22 martie 2018 

CIF5.2018 - 16 – 19 aprilie 2018 

CIF6.2018 - 14 – 17 mai 2018 

CIF7.2018 - 04 – 07 iunie 2018 

CIF8.2018 – 18 – 21 iunie 2018 

 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 

CIF1.2018 – 26 ianuarie 2018 

CIF2.2018 - 16 februarie 2018 

CIF3.2018 - 02 martie 2018 

CIF4.2018 - 23 martie 2018 

CIF5.2018 - 20 aprilie 2018 

CIF6.2018 - 18 mai 2018 

CIF7.2018 - 08 iunie 2018 

CIF8.2018 – 22 iunie 2018 

 

Art. 6. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  

A) Pentru cursurile cu codurile: ASIF1.2018, ADEL1.2018, CTRL1.2018, CIF1.2018, cu examinare în data de 26 ianuarie 2018: 

- Iuliana Gașpar  - preşedinte 

- Vasilica Tomulescu  - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mianda Popescu - membru supleant 

B) Pentru cursurile cu codurile: ASIF2.2018, ADEL2.2018, CTRL2.2018, cu examinare în data de 02 februarie 2018: 

- Roxana Anghel - preşedinte 

- Sanda Nan - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Cristian Vlaicu - membru supleant 

C) Pentru cursul cu codul: CIF2.2018, cu examinare în data de 16 februarie 2018: 

- Roxana Anghel - preşedinte 

- Gabriela Glodeanu - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Sanda Nan - membru supleant 

D) Pentru cursurile cu codurile: ASIF3.2018, ADEL3.2018, CTRL3.2018, cu examinare în data de 23 februarie 2018: 

- Roxana Anghel - preşedinte 

- Lehel Zolya - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Sever Meșca - membru supleant 

 
 



E) Pentru cursul cu codul: CIF3.2018, cu examinare în data de 02 martie 2018: 

- Octavian Dinu - preşedinte 

- Răzvan Oros - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Lilea - membru supleant 

F) Pentru cursurile cu codurile: ASIF4.2018, ADEL4.2018, CTRL4.2018, cu examinare în data de 16 martie 2018: 

- Mihai Lilea - preşedinte 

- Mircea Arhip - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Otilia Strungăreanu - membru supleant 

G) Pentru cursurile cu codurile: CIF4.2018, cu examinare în data de 23 martie 2018: 

- Dinu Octavian - preşedinte 

- Robert Szabo - membru 

- Ioan Aleman - membru 

 - Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Lilea - membru supleant 

H) Pentru cursul cu codul: ASIF5.2018, ADEL5.2018, CTRL5.2018, cu examinare în data de 30 martie 2018: 

- Alina Olar - preşedinte 

- Otilia Strungăreanu - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Lilea - membru supleant 

I) Pentru cursurile cu codurile: ASIF6.2018, ADEL6.2018, CTRL6.2018, CIF5.2018, cu examinare în data de 20 aprilie 2018: 

- Mariana Șerban - preşedinte 

- Ramona Popa - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mianda Popescu - membru supleant 

J) Pentru cursurile cu codurile: ASIF7.2018, ADEL7.2018, CTRL7.2018, cu examinare în data de 27 aprilie 2018: 

- Loredana Oancea - preşedinte 

- RoseMarie Cîndescu - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mianda Popescu - membru supleant 
K) Pentru cursurile cu codurile: ASIF8.2018, ADEL8.2018, CTRL8.2018, cu examinare în data de 11 mai 2018: 

- Cristina Florescu - preşedinte 

- Matilda Precup - membru 

- Ioan Aleman - membru 

 - Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Sanda Nan - membru supleant 

L) Pentru cursul cu codul: CIF6.2018, cu examinare în data de 18 mai 2018: 

- Viorica Laubach - preşedinte 

- Iulia Nățoi - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Jenica Soltan - membru supleant 

M) Pentru cursurile cu codurile: ASIF9.2018, ADEL9.2018, CTRL9.2018, cu examinare în data de 25 mai 2018: 

- Cristian Vlaicu - preşedinte 

- Lehel Zolya - membru 

- Ioan Aleman – membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 

- Gabriela Glodeanu - membru supleant 

N) Pentru cursul cu codul: CIF7.2018 cu examinare în data de 08 iunie 2018: 

- Dinu Octavian - preşedinte 

- Andreea Dănilă - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Lilea - membru supleant 

 



O) Pentru cursurile cu codurile: ASIF10.2018, ADEL10.2018, CTRL10.2018, cu examinare în data de 15 iunie 2018: 

- Mihai Lilea - preşedinte 

- Mircea Arhip - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Crișan - membru supleant 

P) Pentru cursul cu codul: CIF8.2018 cu examinare în data de 22 iunie 2018: 

- Mihai Lilea - preşedinte 

- Mircea Arhip - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Mihai Crișan - membru supleant 

R) Pentru cursurile cu codurile: ASIF11.2018, ADEL11.2018, CTRL11.2018, cu examinare în data de 29 iunie 2018: 

- Mihai Lilea - preşedinte 

- Mircea Arhip - membru 

- Ioan Aleman - membru 

- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Răzvan Oros - membru supleant 

Art. 7 Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul 
electronic al ASF. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 15 / 17.01.2018 

 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14,  art. 27 şi art. 28 din OUG nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 8 alin. (1) lit. lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. d) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind  
serviciile de investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
 având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investitii financiare IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată 
la ASF cu nr. RG/47023/18.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. ca urmare 
a modificării componenței Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de membri de la 5 la 3, în conformitate cu Hotărârea 
AGEA nr. 7/15.12.2017.  
Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administraţie al societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST 
S.A. are următoarea componenţă: 
- Panagiotis Diamantis – Președinte 
- Papastamatis Stamatios - Vicepreședinte 
- Saraferas Apostolos – Membru 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de 
înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile.  
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către  societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST 
S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
AUTORIZAŢIA NR. 16 / 18.01.2018 

 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, 
ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentulu i CNVM nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 



 analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/45483/04.12.2017, nr. RG/45939/07.12.2017,  nr. 
RG/45961/07.12.2017, nr. RG/45966/07.12.2017, nr. RG/47275/19.12.2017, nr. RG/47274/19.12.2017, nr. RG/47273/19.12.2017, nr. 
RG/47272/19.12.2017, nr. RG/47271/19.12.2017, nr. RG/47270/19.12.2017, nr. RG/47269/19.12.2017, nr. RG/47268/19.12.2017, nr. 
RG/47267/19.12.2017, nr. RG/47266/19.12.2017, nr. RG/47265/19.12.2017, nr. RG/47252/19.12.2017, nr. RG/47251/19.12.2017, nr. 
RG/47250/19.12.2017, nr. RG/47248/19.12.2017, nr. RG/47247/19.12.2017, nr. RG/47246/19.12.2017, nr. RG/47244/19.12.2017, nr. 
RG/47243/19.12.2017, nr.  RG/47242/19.12.2017, nr. RG/47240/19.12.2017 și nr. RG/47238/19.12.2017, completate prin adresa nr. 
RG/768/11.01.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, 
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat Profesional 

1. CATANĂ ELENA 294/14.12.2017 (CI) 

2. TĂTARU CONSTANTIN-CORNELIU 314/19.12.2017 (CI) 

3. CLONOSCHI GIORGIANA 339/20.12.2017 (CI) 

4. ROMCEA LILIANA-CARMEN 344/20.12.2017 (CI) 

5. PORAV DANIELA 64/17.01.2018 (CI) 

6. PREOTEASA STERIANA 70/17.01.2018 (CI) 

7. MARINESCU FELICIA-LIANA 76/17.01.2018 (CI) 

8 IVANCEA VICTOR 71/17.01.2018 (CI) 

9. MERTOIU ANDREEA ROXANA 67/17.01.2018 (CI) 

10. HAZU MONICA-VIORICA 77/17.01.2018 (CI) 

11. GLIGOR TEODORA-DOINA 66/17.01.2018 (CI) 

12. CHIȚU MARIANA 68/17.01.2018 (CI) 

13. CORNICI MĂDĂLINA 78/17.01.2018 (CI) 

14. BALAEȘ LAURA-GABRIELA 69/17.01.2018 (CI) 

15. BOTA OANA-AMELIA-NICOLETA 79/17.01.2018 (CI) 

16. AVANU NELA-DOINIȚA 85/17.01.2018 (CI) 

17. SZABO EMILIA 80/17.01.2018 (CI) 

18. BUDICĂ ALINA-CRISTINA 84/17.01.2018 (CI) 

19. BARB MELINDA 82/17.01.2018 (CI) 

20. CÎRSTEA RALUCA ROXANA 83/17.01.2018 (CI) 

21. NIȚĂ CONSTANTIN DANIEL 73/17.01.2018 (CI) 

22. ȚĂLNARU TEODORA-ALINA 81/17.01.2018 (CI) 

23. TODERIȚĂ RADU-COSTEL 75/17.01.2018 (CI) 

24. TEODORESCU LILIANA 72/17.01.2018 (CI) 

25. ȘERBAN ANCA-ELENA 74/17.01.2018 (CI) 

26. NEGRESCU CRISTIAN 63/17.01.2018 (CI) 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agent delegat: 
 

Nr. crt. 
Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. CATANĂ ELENA PFR02ADEL/401365 

2. TĂTARU CONSTANTIN-CORNELIU PFR02ADEL/371366 

3. CLONOSCHI GIORGIANA PFR02ADEL/021367 

4. ROMCEA LILIANA-CARMEN PFR02ADEL/351368 

5. PORAV DANIELA PFR02ADEL/291369 

6. PREOTEASA STERIANA PFR02ADEL/171370 

7. MARINESCU FELICIA-LIANA PFR02ADEL/201371 

8. IVANCEA VICTOR PFR02ADEL/341372 

9. MERTOIU ANDREEA ROXANA PFR02ADEL/031373 

10. HAZU MONICA-VIORICA PFR02ADEL/311374 

11. GLIGOR TEODORA-DOINA PFR02ADEL/201375 

12. CHIȚU MARIANA PFR02ADEL/031376 

13. CORNICI MĂDĂLINA PFR02ADEL/391377 

14. BALAEȘ LAURA-GABRIELA PFR02ADEL/171378 

15. BOTA OANA-AMELIA-NICOLETA PFR02ADEL/051379 

16. AVANU NELA-DOINIȚA PFR02ADEL/171380 

17. SZABO EMILIA PFR02ADEL/261381 

18. BUDICĂ ALINA-CRISTINA PFR02ADEL/381382 

19. BARB MELINDA PFR02ADEL/141383 

20. CÎRSTEA RALUCA ROXANA PFR02ADEL/351384 

21. NIȚĂ CONSTANTIN DANIEL PFR02ADEL/031385 

22. ȚĂLNARU TEODORA-ALINA PFR02ADEL/261386 



Nr. crt. 
Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

23. TODERIȚĂ RADU-COSTEL PFR02ADEL/041387 

24. TEODORESCU LILIANA PFR02ADEL/131388 

25. ȘERBAN ANCA-ELENA PFR02ADEL/401389 

26. NEGRESCU CRISTIAN PFR02ADEL/171390 

 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate 
la art. 1 şi radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZUL NR. 19 / 17.01.2018 

 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, 
 ținând cont de prevederile art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) și lit. c), precum și ale art. 235 
alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 
plasament colectiv şi a depozitarilor, 
 având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40458/25.10.2017 
completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/46979/18.12.2017 și nr. RG/47132/19.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate si a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 
din data de 17.01.2018, ASF emite următorul: 

AVIZ 
Art.1. Se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A. ca urmare a diminuării capitalului social al 
societății de la 103.817.917,60 lei la 101.317.917,60 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
S.I.F. MOLDOVA S.A. nr. 2/03.08.2017, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat. 
Art. 2. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a Actului constitutiv actualizat, dar 
nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F. 
Art.3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. şi va fi publicat în Buletinul Autorității de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
DECIZIA NR. 79 / 16.01.2018 

 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. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), alin. (2) şi alin. (3) din Legea 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/47112/19.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată domnului LUCA EUGEN-CLAUDIU prin Autorizația nr. 190/20.12.2016 în 
numele societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Str. Caloian Judetul 
nr. 22, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/031152 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a 
domnului LUCA EUGEN-CLAUDIU. 
Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION 
S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

DECIZIA NR. 80 / 16.01.2018 
 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. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), alin. (2) şi alin. (3) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/46690/14.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată domnului CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE prin Autorizația nr. 62/28.03.2017 
în numele societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu 
nr.56A, jud. Mureș. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/261155 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a 
domnului CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. şi se 
publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
DECIZIA NR. 81 / 16.01.2018 

 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, 
 în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 24 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/47390/20.12.2017,  
 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 delegat acordată doamnei MIREA-DIACONU ANDREEA-VALENTINA prin Decizia 
nr. 874/29.04.2008 – poz. 25 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 MIREA-DIACONU ANDREEA-
VALENTINA să notifice ASF 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  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

DECIZIA NR. 87 / 17.01.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 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, 
  
 
 
 
 

act:714144%2080295463


 analizând cererea societății de servicii de investiţii financiare CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A. înregistrată la ASF cu 
nr. RG/48099/28.12.2017 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele societății de servicii de investiţii 
financiare CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A. cu sediul social situat în Bucuresti, Nerva Traian nr.7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 
2/4, sector 3, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1.  Cristin Florian GEORGESCU 753/14.03.2005 

 
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. Cristin Florian GEORGESCU PFR02ASIF/290748 

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

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

DECIZIA NR. 94 / 17.01.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 și art. 27 din Ordonanța de 
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 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 SA înregistrată la ASF cu nr. RG/47517/21.12.2017,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele societăţii de servicii de investiţii 
financiare ESTINVEST SA cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. STURZU ANGELA GABRIELA 4826/08.12.2004 poz. 5 

 
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. STURZU ANGELA GABRIELA PFR02ASIF/170490 
 

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

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 103 / 19.01.2018 
privind plângerea prealabilă formulată de către SIF Transilvania S.A.  

împotriva Deciziei ASF nr. 1137/16.08.2017 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1137/16.08.2017 privind 
stabilirea unui plan de măsuri. 



 În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
 Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/35939/05.09.2017, SIF Transilvania S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva 
Deciziei ASF nr. 1137/16.08.2017, solicitând revocarea acesteia. 
 În fapt, prin Decizia ASF nr. 1137/16.08.2017 s-a instituit în sarcina SIF Transilvania S.A. obligația implementării măsurilor 
de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat actului individual. 
 În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 17.01.2018, 
 Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 1137/16.08.2017. 
Art. 2. Se mențin obligațiile instituite prin Decizia ASF nr. 1137/16.08.2017. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE 
Leonardo Badea 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 104 / 19.01.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de către SIF Transilvania S.A., Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Luțac, 
Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Mărioara Boian, Gavril Ola, Mircea Răduș, Dragoș Călin, Mihaela Susan și Ștefan Szitas 

împotriva Deciziilor ASF nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și nr. 1156 din data de 16.08.2017 
 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 SIF Transilvania S.A., Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Luțac, 
Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Mărioara Boian, Gavril Ola, Mircea Răduș, Dragoș Călin, Mihaela Susan și Ștefan Szitas împotriva 
Deciziilor ASF nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și nr. 1156 din data de 16.08.2017. 
 În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
 Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/35229/08.09.2017 SIF Transilvania S.A., Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru 
Mihalcea, Gheorghe Luțac, Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Marioara Boian, Gavril Ola, Mircea Răduș, Dragoș Călin, Mihaela 
Susan și Ștefan Szitas (denumiți în continuare petenții) au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr. 1138, 1139, 1142, 
1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și nr. 1156 din data de 16.08.2017 (în continuare deciziile contestate), solic itând 
revocarea acestora. 
 Prin deciziile ASF nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și nr. 1156 din data de 16.08.2017 
petenții au fost sancționați cu amendă contravenţională, urmare controlului inopinat desfășurat la sediul SIF Transilvania în intervalul 
16.02.2017 – 22.02.2017, perioada controlată fiind 12.10.2016 – 15.02.2017. 
 În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 17.01.2018, 
 Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către SIF Transilvania S.A., Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Luțac, 
Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Mărioara Boian, Gavril Ola, Mircea Răduș, Dragoș Călin, Mihaela Susan și Ștefan Szitas împotriva 
Deciziilor ASF nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și nr. 1156 din data de 16.08.2017. 
Art.2. Se mențin Deciziile ASF nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 și nr. 1156 din data de 16.08.2017. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petenților. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE 
Leonardo Badea 


