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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
ATESTATUL NR. 2 / 23.01.2018 

 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, 
 în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9, pct. 12 și pct. 40 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, 
 în baza prevederilor art. 2 şi art. 3 din Instrucţiunea nr. 11/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere cererea SIF MOLDOVA nr. 132/11.01.2018, înregistrată la ASF cu nr. RG/983/15.01.2018, 
 având în vedere Atestatul ASF nr. 01/07.02.2017 prin care a fost înregistrată componenţa anterioară a grupului SIF MOLDOVA, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis 
emiterea următorului act individual:  

ATESTAT 
Art. 1. Componenţa grupului SIF MOLDOVA, conform declaraţiei pe proprie răspundere a  reprezentantului legal al societăţii, este următoarea:  
 

SIF Moldova SA – societate mamă 

 Societăţile din cadrul grupului Deţinător de participaţie % 

1. Mecanica Ceahlău SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 73,30 

2. Regal Galaţi SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 93,02 

3. Ţesătoriile Reunite SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 99,99 

4. Casa SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 99,02 

5. Asset Invest SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 99,99 

6. Agrointens SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 99,99 

7. Agroland Capital SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 99,99 

8. Hotel Sport Cluj SA SIF Moldova SA (deţinător direct) 99,99 

 
Art. 2. Prevederile Atestatului ASF nr. 01/07.02.2017 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către SIF MOLDOVA şi va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 17 / 22.01.2018 
 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, 
având în vedere dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 



 analizând cererea sociertății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/46688/14.12.2017, completată prin adresele nr. RG/46932/18.12.2017 și nr. RG/569/10.01.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează domnul CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE, având Atestatul profesional nr. 69/05.08.2014, în calitate de agent 
pentru servicii de investiţii financiare 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 atestă înscrierea domnului CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare cu nr. PFR02ASIF/262913. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate 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 şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.  
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 18 / 22.01.2018 
 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/48102/28.12.2017, nr. 
RG/48103/28.12.2017, nr. RG/48104/28.12.2017, nr. RG/48105/28.12.2017, nr. RG/48106/28.12.2017, nr. RG/48107/28.12.2017, nr. 
RG/48108/28.12.2017, nr. RG/48109/28.12.2017, nr. RG/48110/28.12.2017, nr. RG/48111/28.12.2017, nr. RG/48112/28.12.2017, nr. 
RG/48113/28.12.2017, nr. RG/48114/28.12.2017, nr. RG/48115/28.12.2017, nr. RG/48116/28.12.2017, nr. RG/48117/28.12.2017, nr. 
RG/48118/28.12.2017, nr. RG/48119/28.12.2017, nr. RG/48120/28.12.2017, nr. RG/48121/28.12.2017, nr. RG/48122/28.12.2017, și 
nr. RG/48123/28.12.2017, 
 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 agenți delegați, 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. PÉTER TÜNDE-MÁRIA 88/18.01.2018(CI) 

2. LOMONAR OANA 89/18.01.2018(CI) 

3. BERE MIHAELA 90/18.01.2018(CI) 

4. GOLDIȘ MORENA-COSMINA 91/18.01.2018(CI) 

5 MAFTEI MONICA 92/18.01.2018(CI) 

6. DOBRIN MARIAN 93/18.01.2018(CI) 

7. MOGLAN LUCIANA 94/18.01.2018(CI) 

8. FURNEA VALERICA-DOINA 95/18.01.2018(CI) 

9. HORVATH ALINA-DANA 96/18.01.2018(CI) 

10. IONIȚĂ CRISTINA 97/18.01.2018(CI) 

11. OPREA ELENA-ARIADNA 98/19.01.2018(CI) 

12. CHIVA ANIELA-MĂDĂLINA  99/18.01.2018(CI) 

13. MERA ADRIANA-MĂDĂLINA 100/18.01.2018(CI) 

14 CONSTANTINESCU ELENA-CARMEN 101/18.01.2018(CI) 

15. CIOC MARIA-ALEXANDRA 102/18.01.2018(CI) 

16. CĂPRUCIU GEORGIANA 103/18.01.2018(CI) 

17. SAMOSCHI ANCA SABINA 104/18.01.2018(CI) 

18. OPRIȚESCU MARIUS-ADRIAN 105/18.01.2018(CI) 

19. OPRIȚESCU IONELA  106/19.01.2018(CI) 

20. VOINEA ANDREEA-IULIANA 107/18.01.2018(CI) 

21. PECINGINĂ LUMINIȚA-MARIANA 108/18.01.2018(CI) 

22. MORAR RODICA 109/18.01.2018(CI) 

 
 



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

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

1. PÉTER TÜNDE-MÁRIA PFR02ADEL/191391 

2. LOMONAR OANA PFR02ADEL/651392 

3. BERE MIHAELA PFR02ADEL/051393 

4. GOLDIȘ MORENA-COSMINA PFR02ADEL/021394 

5. MAFTEI MONICA PFR02ADEL/171395 

6. DOBRIN MARIAN PFR02ADEL/041396 

7. MOGLAN LUCIANA PFR02ADEL/171397 

8. FURNEA VALERICA-DOINA PFR02ADEL/261398 

9. HORVATH ALINA-DANA PFR02ADEL/241399 

10. IONIȚĂ CRISTINA PFR02ADEL/151400 

11. OPREA ELENA-ARIADNA PFR02ADEL/381401 

12. CHIVA ANIELA-MĂDĂLINA  PFR02ADEL/161402 

13. MERA ADRIANA-MĂDĂLINA PFR02ADEL/081403 

14. CONSTANTINESCU ELENA-CARMEN PFR02ADEL/231404 

15. CIOC MARIA-ALEXANDRA PFR02ADEL/381405 

16. CĂPRUCIU GEORGIANA PFR02ADEL/161406 

17. SAMOSCHI ANCA SABINA PFR02ADEL/321407 

  18. OPRIȚESCU MARIUS-ADRIAN PFR02ADEL/401408 

19. OPRIȚESCU IONELA  PFR02ADEL/401409 

20. VOINEA ANDREEA-IULIANA PFR02ADEL/081410 

21. PECINGINĂ LUMINIȚA-MARIANA PFR02ADEL/171411 

22. MORAR RODICA PFR02ADEL/141415 

 
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 
 

AUTORIZAŢIA NR. 19 / 23.01.2018 
 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 adresa transmisă de C.P.F. Millenium, înregistrată la ASF cu nr. RG  46928/18.12.2017 și completată prin 
adresele nr. RG 395/08.01.2018, 684/11.01.2018 și 1390/17.01.2018,  
 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 către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Agenţi pentru servicii de investiții financiare” 
având codurile: ASIF-01.2018, ASIF-02.2018, ASIF-03.2018 și ASIF-04.2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 
ASIF-01.2018 - 19 - 23 februarie 2018 
ASIF-02.2018 - 19 – 23 martie 2018 
ASIF-03.2018 - 07 – 11 mai 2018 
ASIF-04.2018 - 04 – 08 iunie 2018 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
ASIF-01.2018 - 23 februarie 2018 
ASIF-02.2018 - 23 martie 2018 
ASIF-03.2018 - 11 mai 2018 
ASIF-04.2018 - 08 iunie 2018 
 
2. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Agenţi delegați” având codurile: ADEL-
01.2018, ADEL-02.2018, ADEL-03.2018 și ADEL-04.2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 
ADEL-01.208 - 19 - 23 februarie 2018 
ADEL-02.208 - 19 – 23 martie 2018 
ADEL-03.208 - 07 – 11 mai 2018 
ADEL-04.2018 - 04 – 08 iunie 2018 



 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
ADEL-01.2018 - 23 februarie 2018 
ADEL-02.2018 - 23 martie 2018 
ADEL-03.2018 - 11 mai 2018 
ADEL-04.2018 - 08 iunie 2018 
 
3. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Personal al compartimentului de control 
intern” având codurile: CCI-01.2018, CCI-02.2018, CCI-03.2018 și CCI-04.2018, care vor avea loc la București în următoarele 
perioade: 
CCI-01.2018 - 19 - 23 februarie 2018 
CCI-02.2018 - 19 – 23 martie 2018 
CCI-03.2018 - 07 – 11 mai 2018 
CCI-04.2018 - 04 – 08 iunie 2018 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CCI-01.2018 - 23 februarie 2018 
CCI-02.2018 - 23 martie 2018 
CCI-03.2018 - 11 mai 2018 
CCI-04.2018 - 08 iunie 2018 
 
4. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Consultanți de investiții” având codurile: CI-
01.2018, CI-02.2018, CI-03.2018 și CI-04.2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 
CI-01.2018 - 19 - 23 februarie 2018 
CI-02.2018 - 19 – 23 martie 2018 
CI-03.2018 - 07 – 11 mai 2018 
CI-04.2018 - 04 – 08 iunie 2018 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CI-01.2018 - 23 februarie 2018 
CI-02.2018 - 23 martie 2018 
CI-03.2018 - 11 mai 2018 
CI-04.2018 - 08 iunie 2018 
 
5. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Managementul riscului în administrarea 
investițiilor” având codurile: MRAI-01.2018, MRAI-02.2018, MRAI-03.2018 și MRAI-04.2018, care vor avea loc la București în 
următoarele perioade: 
MRAI-01.2018 - 19 - 23 februarie 2018 
MRAI-02.2018 - 19 – 23 martie 2018 
MRAI-03.2018 - 07 – 11 mai 2018 
MRAI-04.2018 - 04 – 08 iunie 2018 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
MRAI-01.2018 - 23 februarie 2018 
MRAI-02.2018 - 23 martie 2018 
MRAI-03.2018 - 11 mai 2018 
MRAI-04.2018 - 08 iunie 2018 
 
6. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  
A) Pentru cursurile cu codurile: ASIF-01.2018, ADEL-01.2018, CCI-01.2018, CI-01.2018 și MRAI-01.2018, cu examinare în data de 
23 februarie 2018: 
- Carmen Hopulele - preşedinte 
- Robert Alexandru - membru 
- Mihaela Miu - membru 
- Lucian Fulea - membru supleant 
- Sever Meșca - membru supleant 
 
B) Pentru cursurile cu codurile: ASIF-02.2018, ADEL-02.2018, CCI-02.2018, CI-02.2018 și MRAI-02.2018, cu examinare în data de 
23 martie 2018: 
- Mihai Lilea - preşedinte 
- Mircea Arhip - membru 
- Mihaela Miu - membru 
- Lucian Fulea - membru supleant 
- Ligia Stoica - membru supleant 
 
C) Pentru cursurile cu codurile: ASIF-03.2018, ADEL-03.2018, CCI-03.2018, CI-03.2018 și MRAI-03.2018, cu examinare în data de 
11 mai 2018: 
- Cristina Florescu - preşedinte 
- Adrian Nan - membru 



- Mihaela Miu - membru 
- Lucian Fulea - membru supleant 
- Carmen Hopulele - membru supleant 
 
D) Pentru cursurile cu codurile: ASIF-04.2018, ADEL-04.2018, CCI-04.2018, CI-04.2018 și MRAI-04.2018, cu examinare în data de 
08 iunie 2018: 
- Mihai Lilea - preşedinte 
- Mircea Arhip - membru 
- Mihaela Miu - membru 
- Lucian Fulea - membru supleant 
- Ligia Stoica - membru supleant 
Art. 6. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către C.P.F. Millenium și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 20 / 23.01.2018 
 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 şi art. 27 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art.1 alin. (6), art.4 alin. (1) lit. b), art.5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.6 alin. (1), art.7 alin. (1), 
art.8 alin. (1), alin. (2) si alin. (6), art.9 alin. (1), alin. (3), alin. (5), alin. (7) și art.63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind 
administratorii de fonduri de investiţii alternative,   
 în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (2), art.7 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (8), 
art.17 alin. (5), art.26 alin. (7) lit. b), art.44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
 ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 71 lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA, înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de.23.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAȚIE 
Art.1. Se autorizează în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), SIF MOLDOVA SA cu sediul în Bacău, str. 
Pictor Aman nr.  94 C, jud. Bacău. 
Art.2. Se atestă înscrierea SIF MOLDOVA SA în Registrul ASF la Secţiunea 71 - Administratori de fonduri de investiţii alternative, 
Subsecţiunea 3 - Administratori de fonduri de investiţii alternative autorizaţi la ASF (AFIAA), cu nr. PJR071AFIAA/040002. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 21 / 23.01.2018 
 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.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. (1) și art. 
13 alin. (1) lit. c) 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,   
 în conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin. (10) și alin. (11) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea 
fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 
 ținând cont de prevederile art. II alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, 
 în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
 ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și 
completările ulterioare, 



 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 
 luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Rebei Elena în data de 11.08.2016,  
 ținând cont de Autorizația nr. 20/23.01.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează doamna REBEI ELENA în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul SIF MOLDOVA SA, cu sediul social 
situat în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacău. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei REBEI ELENA în Registrul ASF cu nr. PFR132FARA/040049 în funcția de administrare a riscului. 
Art.3. Doamna REBEI ELENA are obligația de a depune dovada obținerii certificării prevăzute la art.8 alin. (5) lit. a) din Regulamentul 
nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 01 iunie 2018, în caz contrar ASF va retrage autorizația 
acordată în conformitate cu art.1. 
Art. 4. SIF MOLDOVA SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea 

acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 

Art. 5. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
Vicepreședinte, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 22 / 23.01.2018 
 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.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. 
(1) și art. 13 alin. (1) lit. c) 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, 
 în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (6), alin. (10) și alin. (11) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea 
fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 
 ținând cont de prevederile art. II alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, 
 în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
 ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 
 luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Fechet Vasilica Sonia în data de 11.08.2016,  
 ținând cont de Autorizația nr. 20/23.01.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează doamna FECHET VASILICA SONIA în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul SIF MOLDOVA SA, cu 
sediul social situat în Bacău, str. Pictor Aman nr.  94 C, jud. Bacău. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei FECHET VASILICA SONIA în Registrul ASF cu nr. PFR132FARA/040050 în funcția de 
administrare a riscului. 
Art.3. Doamna FECHET VASILICA SONIA are obligația de a depune dovada obținerii certificării prevăzute la art.8 alin. (5) lit. a) din 
Regulamentul nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 01 iunie 2018, în caz contrar ASF va 
retrage autorizația acordată în conformitate cu art.1.  
Art. 4 SIF MOLDOVA SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea 

acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 

Art. 5 Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
Vicepreședinte, 

Mircea URSACHE 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 23 / 23.01.2018 
 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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,   
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art.10 alin. (1), art.11 alin. (1) 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, 
 în conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de 
investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 
 în temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
 ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 131 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 
 ținând cont de Autorizația nr. 20/23.01.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează doamna PUȘCAȘ MICHAELA în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF MOLDOVA SA, cu sediul 
social situat în Bacău, str. Pictor Aman nr.  94 C, jud. Bacău. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei PUȘCAȘ MICHAELA în Registrul ASF cu nr. PFR132RCCO/040003 în calitate de Reprezentant 
al compartimentului de conformitate. 
Art. 3. SIF MOLDOVA SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea 

acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
Vicepreședinte, 

Mircea URSACHE 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 24 / 23.01.2018 
 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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. 
(1) 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,   
 în conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de 
investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 
 în temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
 ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 131 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 
 luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Nicolaescu George-Cătălin în data de 15.12.2016,  
 ținând cont de Autorizația nr. 20/23.01.2018, 
  
 



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

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Nicolaescu George-Cătălin, în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF MOLDOVA SA, cu 
sediul social situat în Bacău, str. Pictor Aman nr.  94 C, jud. Bacău. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Nicolaescu George-Cătălin în Registrul ASF cu nr. PFR132RCCO/040004 în calitate de 
Reprezentant al compartimentului de conformitate. 
Art. 3. SIF MOLDOVA SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea 

acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
Vicepreședinte, 

Mircea URSACHE 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZ NR. 21 / 23.01.2018 

 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 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.120 alin.(1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art.224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și 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, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA, înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 1559/18.01.2018,  
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor societății nr.5 și nr.6 din data de 25.04.2016, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
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 conform 
prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică, cu excepția anexei.  

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZ NR. 22 / 23.01.2018 

 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 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.120 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea 
şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și 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 depozitar ilor, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (3), art.11 a lin. (1) și alin. (2) 
din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-
cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,   
 având în vedere solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/46072/07.12.2017 si nr. 
RG/47904/27.12.2017, 
 luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Dan Viorel Paul in data de 09.01.2018,  
  



 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin numirea domnului Dan 
Viorel PAUL in calitate de membru provizoriu în conformitate cu Hotărârea nr. 2 din data de 23.11.2017 a Consiliului de Supraveghere 
Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA 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 modificărilor menționate la art.1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

DECIZIA NR. 107 / 22.01.2018 
 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. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul ASF 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, 
 ținând cont de prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările si completările ulterioare, 
analizând cererea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 193 din 05.01.2018 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia doamnei Claudia  Diaconescu din calitatea de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea 
riscului al S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. acordată prin Autorizația ASF nr. 133/19.09.2016. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR13²RARA/320004 care atestă înscrierea doamnei Claudia Diaconescu în 
Registrul ASF, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului. 
Art.3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
DECIZIA NR. 114 / 23.01.2018 

 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) ş i 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. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul ASF 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, 
 ținând cont de prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările si completările ulterioare, 
analizând cererea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 193 din 05.01.2018 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia doamnei Nicoleta Ramona Goia din calitatea de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al 
S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. acordată prin Autorizația ASF nr. 244/07.10.2014. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/320590 care atestă înscrierea doamnei Nicoleta Ramona Goia 
în Registrul ASF, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art.3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
DECIZIA NR. 117 / 23.01.2018 

 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 baza prevederilor art. 14 din OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea 
nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea 
membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
 având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu RG 40848/27.10.2017 completată 
prin adresa RG 43561/15.11.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 
acordată doamnei RADOMIRESCU ANCA ILEANA prin Decizia nr. 1626/13.08.2008. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400108 care atestă înscrierea doamnei RADOMIRESCU ANCA ILEANA în 
Registrul public ASF în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR.119 / 23.01.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere: 
 - prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
 prevederile art. 15 alin. (10) şi (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 hotărârea AGEA NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A București din data de 23.10.2017 de majorare a 
capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4401/17.11.2017,  
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

DECIZIE 
Art.1. Se aprobă prospectul aferent emisiunii de actiuni în vederea majorării capitalului social al societăţii NATURA QUATTUOR 
ENERGIA HOLDINGS S.A. BUCUREŞTI, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale intermediarului www.iebatrust.ro, al 
emitentului www.nqeholdings.com si al operatorului de piata www.bvb.ro cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei:   10.000.000 acţiuni 
- Etapa I  - proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de 10.11.2017 
- Etapa II - în cazul în care în Etapa I nu au fost subscrise toate acțiunile noi oferite, conform metodei primul venit - primul 

servit 

- Perioada de derulare:  
 - Etapa I: 30.01.2018 – 01.03.2018 
 - Etapa II: 05.03.2018 – 09.03.2018 

- Preţul de emisiune: 
 - Etapa I:  0,55 lei/acţiune 
 - Etapa II: 0,56 lei/acţiune 

- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă. 

- Intermediarul ofertei SSIF IEBA TRUST S.A. 
Art.2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă. 
Art.3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei şi ofertantului, cu luarea în 
considerare a atribuţiilor fiecăruia. 
Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 
subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de 
Supraveghere Financiară. 
Art.5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F, forma electronic. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

http://www.iebatrust.ro/
http://www.nqeholdings.com/


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

DECIZIA NR. 120 / 23.01.2018 
 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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,   
 având în vedere prevederile art.13 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 în temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
 ținând cont de prevederile art.13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor 
structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, 
 ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 32168/29.04.2016, completată prin 
adresele nr. 32295/29.04.2016, 32367/29.04.2016, 37088/18.05.2016, 37471/19.05.2016, 37881/20.05.2016, 48010/04.07.2016, 
52202/20.07.2016, 55627/02.08.2016, 64721/08.09.2016, 64960/09.09.2016, 76880/04.11.2016, 77186/07.11.2016, 
78584/17.11.2016, 79665/28.11.2016, 82360/21.12.2016, 82607/22.12.2016, 1269/16.01.2017, 2264/26.01.2017, 4302/06.02.2017, 
11838/04.04.2017, 12119/05.04.2017, 13802/18.04.2017, 17498/04.05.2017, 21570/30.05.2017, 35580/13.09.2017, 
36822/25.09.2017, 38059/03.10.2017, 40126/23.10.2017, 41574/01.11.2017, 45117/29.11.2017, 45830/07.12.2017, 
47475/21.12.2017, 47776/22.12.2017, 47828/27.12.2017, 118/04.01.2018, 
 ținând cont de Autorizația nr. 20/23.01.2018, cu privire la autorizarea SIF MOLDOVA SA în calitate de AFIA și de Autorizația 
nr. 23/23.01.2018, cu privire la autorizarea doamnei Pușcaș Michaela în funcția de ofițer de conformitate, 
 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 reprezentant al Compartimentului de control intern al SIF MOLDOVA S.A. acordată doamnei Pușcaș 
Michaela prin Autorizația nr. 149/25.06.2014. 
Art.2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/040576 care atestă înscrierea doamnei Pușcaș Michaela în Registrul ASF în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 121 / 23.01.2018 

 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 
Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul prevederilor art. 126 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2), art. 19 și art. 26 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele 
reglementate şi sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare 
în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 7, art. 8, art. 
9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a 
persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere solicitarea formulată de societatea Bursa de Valori București SA prin adresa nr. 8116/05.12.2017, 
înregistrată la ASF cu nr. RG/45604/05.12.2017, completată prin adresele nr. RG/47008/18.12.2017 și nr. RG/47785/27.12.2017, 
 ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București SA nr. 89/04.12.2017 de numire a 
domnului Tănase Adrian în funcția de Director General, având în vedere că acest post era vacant, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă numirea domnului Tănase Adrian în funcția de Director General al societății Bursa de Valori București SA., în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 89/04.12.2017. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea Bursa de Valori București SA. și se publică în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 122 / 23.01.2018 
 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 
Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul prevederilor art. 126 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2), art. 19 și art. 26 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele 
reglementate şi sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare 
 în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 7, 
art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere 
și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere solicitarea formulată de societatea Bursa de Valori București SA prin adresa nr. 8116/05.12.2017, 
înregistrată la ASF cu nr. RG/45604/05.12.2017, completată prin adresele nr. RG/47008/18.12.2017 și nr. RG/47785/27.12.2017, 
 ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București SA nr. 89/04.12.2017 de numire a 
domnului Tănase Adrian în funcția de Director General, având în vedere că acest post era vacant, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A. ca urmare a 
modificării conducerii prin numirea domnului Tănase Adrian în funcţia de Director General, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de 
Administrație nr. 89/04.12.2017. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea Bursa de Valori București SA. și se publică în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 124 / 25.01.2018 
 Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit d), art.6 alin. (1) și alin.(3,) art. 7 alin. (2), art.14 si art. 27 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere următoarele: 

- SGB-SMIT International GmbH este actionar al societății RETRASIB  S.A. si deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului,  

- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 24.07.2017, potrivit căruia în data de 18.07.2017 au apărut modificări în structura 
acționarului SGB-SMIT International GmbH ce au determinat schimbarea în mod indirect a controlului asupra RETRASIB S.A., 

- actionarul SGB-SMIT International GmbH si emitentul au fost notificați cu privire la obligațiile ce le revin în conformitate cu prevederile 
art. 37 din Legea nr. 24/2017, 

- încălcarea de către actionarul SGB-SMIT International GmbH a obligației prevăzute la art. 37 alin. (1) referitoare la initierea, în 
termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie a RETRASIB  S.A., reprezintă contravenție, potrivit art. 126 
(2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, 

- în considerarea dispozitiilor art.133 alin.(1) din Legea  nr.24/2017, prin adresa VPI 10230/20.10.2017, întrucât s-a constatat nerespectarea 
prevederilor art. 37 din Legea nr.24/2017 s-a comunicat actionarului SGB-SMIT International GmbH faptul că nerespectarea obligației 
referitoarte la initierea în termenul prevăzut de lege a unei oferte publice de preluare constituie contravenție și că are posibilitatea legală ca în 
termen de 5 zile de la data comunicării notificarii sa formuleze obiectiuni cu privire la cele constatate de ASF, 

- SGB-SMIT International GmbH a comunicat ASF în data de 26.10.2017, faptul că, documentatia aferentă ofertei este finalizată, urmând ca 
ulterior deschiderii contului de tranzacționare pentru oferta, să inainteze ASF spre aprobare oferta publica de preluare obligatorie, 

- SGB-SMIT International GmbH a depus la ASF în data de 14.11.2017, prin intermediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., 
documentatia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a RETRASIB S.A., termenul legal de lansare a ofertei fiind astfel depăsit,  

- din analiza documentatiei depuse, a rezultat că, modalitatea de determinare a prețului nu respectă dispozițiile Legii nr. 24/2017, 
aspect comunicat printre altele ofertantului SGB-SMIT International GmbH si SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. prin adresa 
DETA 12837.1/24.11.2017, până la data prezentei nefiind transmise completările solicitate,  
 În conformitate cu dispozitiile art. 127 alin. (1) lit.c) pct.4 (ii) pct. 2 din Legea nr.24/2017 săvârșirea contraventiilor prevăzute la 
art.126 alin. (2) lit.b) din aceeasi lege se sanctionează cu amendă,  
 Având în vedere dispozitiile art. 2 alin (9) lit. f) din Legea nr.24/2017 
 In baza analizei direcției de specialitate in sedinta Consiliului ASF din data de 23.01.2018, s-a hotarat emiterea următorului act individual,  

DECIZIE 
Art. 1. SGB-SMIT International GmbH (HRB 11359) cu sediul în OhmstraBe 10, 93055  Regensburg, Germania  în calitate de acţionar 
al societatii RETRASIB S.A (CUI 3906360) se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor 
Publice Bucuresti, în termen de 15 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, in conformitate cu 
prevederile art.17 alin.(4) din OUG nr.25/2002 coroborat cu art.28 din OUG nr.93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va 
transmite ASF, Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 



Art 4. În aplicarea art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, SGB-SMIT International GmbH are obligația de a depune la ASF în termen 
de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, documentația necesară aprobării derulării ofertei la prețul determinat cu 
respectarea prevederilor art. 38 (4) din Legea nr. 24/2017. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată SGB-SMIT International GmbH (HRB 11359) cu sediul în OhmstraBe 10, 93055  Regensburg, 
Germania prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire şi societatii RETRASIB S.A (CUI 3906360) cu sediul în Sibiu, strada 
Stefan cel Mare nr. 156, jud Sibiu si va fi publicata pe site-ul B.V.B, pe site-ul ASF la sectiunea Consumatori/Piața de capital/Sanctiuni 
și in Buletinul ASF – forma electronica.  
Art. 7. Prezenta decizie intra in vigoare la data comunicarii ei partii vizate, in cazul in care partea vizata nu poate fi contactata, prezenta 
decizie intra in vigoare la data publicarii ei in Buletinul ASF – forma electronica. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 125 / 25.01.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) si d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14 și art. 27 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere următoarele: 
- SGB-SMIT International GmbH a depus la ASF în data de 14.11.2017, prin intermediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., 
cu depăsirea termenului impus prin art. 37(1) din Legea nr. 24/2017, documentatia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a 
RETRASIB S.A.,  
- din analiza documentatiei depuse, a rezultat că, modalitatea de determinare a prețului nu respectă dispozițiile art. 38 (4) din Legea 
nr. 24/2017, aspect comunicat printre altele ofertantului SGB-SMIT International GmbH si SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. 
prin adresa DETA 12837.1/24.11.2017, 
- până la data prezentei nu au fost transmise completările solicitate prin adresa mai sus mentionată, 
 În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin (9) lit. f) din Legea nr.24/2017,  
 In baza analizei direcției de specialitate in sedinta Consiliului ASF din data de 23.01.2018, s-a hotarat emiterea următorului act individual,  

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a RETRASIB S.A iniţiată de SGB-SMIT International GmbH, 
la prețul de 0,07 lei/acțiune, având în vedere faptul că prețul oferit de SGB-SMIT International GmbH nu respectă prevederile art. 38 
(4) din Legea nr. 24/2017. 
Art. 2. Ofertantul SGB-SMIT International GmbH are obligația de a depune la ASF în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
decizii, documentația necesară aprobării derulării ofertei la cel putin prețul minim determinat cu respectarea prevederilor art. 38 (4) din 
Legea nr. 24/2017. 
Art. 3. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancţionate 
de către ASF în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
Art.4. Prezenta decizie va fi comunicată ofertantului SGB-SMIT International GmbH, SSIF Vienna Investment Trust S.A., Retrasib 
S.A, BVB si se publică în Buletinul A.S.F, forma electronică. 

Președinte 
Leonardo BADEA 

 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

DECIZIA NR. 134 / 26.01.2018 
 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. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,  
 având în vedere prevederile art.13 alin.(15) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative,  
 în baza aplicării prevederilor art.13 alin.(1) lit. a, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul ASF 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,  
 ținând cont de prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările si completările ulterioare, 
analizând cererea S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 173 din 04.01.2018 și RG 1555/18.01.2018 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia doamnei Bogdana Tarta-Vinteleriu din calitatea de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea 
riscului al S.A.I. GLOBINVEST S.A. acordată prin Autorizația ASF nr. 50/16.03.2017. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR13²RARA/120010 care atestă înscrierea doamnei Bogdana Tarta-
Vinteleriu în Registrul ASF, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului. 
Art.3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 
 

DECIZIA NR. 135 / 26.01.2018 
 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. 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 GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/181/04.01.2018, 
completată prin adresa nr. RG/1519/18.01.2018,  
 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 investiții financiare acordată doamnei POSTOLACHE LOREDANA-ELENA 
prin Autorizația nr. 213/16.10.2015, 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. PFR02ASIF/332785 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a doamnei POSTOLACHE LOREDANA-ELENA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. şi se 
publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
DECIZIA NR. 136 / 26.01.2018 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere următoarele:  
 - Potrivit art. 1121 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 “Emitentul ale cărui valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, să transmită CNVM şi operatorului pieţei reglementate, 
în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul anual care va cuprinde:  
 a) situaţiile financiare anuale auditate, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul 
statutar competent(…).” 
 - În conformitate cu art. 1 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 societăţile ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmesc situațiile financiare în conformitate cu Reglementările contabile conforme 
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 
 - Analizând aspectele sesizate de auditorul societății Electroputere S.A. care au condus la exprimarea unei opinii cu rezerve 
 în ceea ce privește situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2016, s-au constatat următoarele: 
 a) în conformitate cu IAS 19 societatea avea obligația să determine valoarea actualizată a obligației privind beneficiul 
determinat. Deși avea această obligație, societatea nu s-a conformat, nedeterminând valoarea actualizată a obligației privind beneficiul 
determinat, implicit provizioanele aferente; 
 b) în conformitate cu IAS 36 societatea avea obligația să efectueze o analiză de depreciere și să înregistreze ajustări de 
depreciere dacă existau indicii ale deprecierii acestor active. Deși avea această obligație, societatea nu s-a conformat, neînregistrând 
ajustări de depreciere în cazul imobilizărilor corporale depreciate. 
 În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al Electroputere S.A. are obligația de a rectifica în situațiile financiare aferente anului 2017 următoarele 
aspecte constatate de auditor în situațiile financiare precedente, cu retratarea cifrelor comparative și anume: 

 determinarea valorii actualizate a obligației privind beneficiul determinat, implicit provizioanele aferente în conformitate cu IAS 19; 

 efectuarea unei analize de depreciere și înregistrarea ajustărilor de depreciere dacă există indici ale deprecierii acestor active în 
conformitate cu IAS 36, 
în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege. 
Art. 2. Prezenta Decizie va fi comunicată societății Electroputere SA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
Art. 3. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea Deciziei.  
Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. 
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Buletinul ASF - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la 
Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Decizii şi pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumente  și  Investiţii  Financiare 

 
DECIZIA NR. 137 / 26.01.2018 

 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, 
 în baza prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea doamnei Angheluță Maria-Elena, înregistrată la ASF cu nr. RG/37773/02.10.2017, completată prin 
informațiile furnizate prin adresele nr. RG/37861/02.10.2017, nr. RG 39686/18.10.2017, nr. RG 47159/19.12.2017 și nr. 
RG/476/09.01.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis 
emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage la cerere autorizaţia de consultant de investiţii acordată doamnei Angheluță Maria-Elena prin Decizia nr. 60/22.01.2007. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/400016 care atestă înscrierea doamnei Angheluță Maria-Elena 
în calitatea de consultant de investiţii. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Angheluță Maria-Elena și societății Bucharest Equity Research 
Group S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte, 
Mircea URSACHE 


