
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL ASF 
Activitatea în perioada 29.01.2018 – 31.01.2018 

V 29.11.2017 
 
 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 25/30.01.2018 
 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 A.S.F. nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. 
nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
 în conformitate cu 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 A.S.F. cu nr. RG/48257/29.12.2017, nr. 
RG/48258/29.12.2017, nr. RG/48259/29.12.2017, nr. RG/48260/29.12.2017, nr. RG/48261/29.12.2017, nr. RG/48262/29.12.2017, nr. 
RG/48263/29.12.2017, nr. RG/48264/29.12.2017, nr. RG/48265/29.12.2017, nr. RG/48266/29.12.2017, nr. RG/48267/29.12.2017, nr. 
RG/48268/29.12.2017, nr. RG/48269/29.12.2017, nr. RG/48270/29.12.2017, nr. RG/48271/29.12.2017, nr. RG/48272/29.12.2017, nr. 
RG/48273/29.12.2017, nr. RG/48274/29.12.2017, nr.  RG/48275/29.12.2017, nr. RG/48276/29.12.2017, nr. RG/48277/29.12.2017, nr. 
RG/48278/29.12.2017, nr. RG/48279/29.12.2017, nr. RG/48280/29.12.2017, nr. RG/48281/29.12.2017, nr. RG/48282/29.12.2017, nr. 
RG/48283/29.12.2017, nr. RG/48284/29.12.2017, nr. RG/48285/29.12.2017, nr. RG/48286/29.12.2017, nr. RG/48287/29.12.2017 și nr. 
RG/48288/29.12.2017, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1 Se autorizează în calitate de 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 si prenume Nr. Atestat Profesional 

1. Ilie Nicoleta 159/23.01.2018 

2. Cristea Cristina Lucica 158/23.01.2018) 

3. Turtoi  Mihaela 157/23.01.2018 

4. Roșan Gabriel Nicolae 163/23.01.2018 

5. Cîra Ana 133/23.01.2018 

6. Ablai  Cristina Gabriela 156/23.01.2018 

7. Alexandru Gina Loredana 155/23.01.2018 

8. Bădiță Nicoleta 154/23.01.2018 

9. Bogdan Valentin Claudiu 162/23.01.2018 

10. Creangă Florin 161/23.01.2018 

11. Duagi Vildan 153/23.01.2018 

12. Albulescu Geta Iuliana 152/23.01.2018 

13. Tudor Viorica 151/23.01.2018 

14. Zugravu Carmen Isabela 160/23.01.2018 

15. Jugănaru Andreea-Maria 150/23.01.2018 

16.  Lăzărescu Vasile 138/23.01.2018 

17. Miloiu  Cristina Ana 136/23.01.2018 

18. Scarlat Ionuț- Bogdan 145/23.01.2018 

19. Nijloveanu Nicoleta- Irina 144/23.01.2018 

20. Onea Eugenia 143/23.01.2018 

21. Popescu Marilena- Camelia 142/23.01.2018 

22. Badea Elena- Manuela 149/23.01.2018 

23. Torescu Andreea 135/23.01.2018 

24. Szebeni Victoria Ramona 140/23.01.2018 



Nr. crt. Nume si prenume Nr. Atestat Profesional 

25. Pelican Zoia 141/23.01.2018 

26. Păstae  Mariana -Mihaela 148/23.01.2018 

27. Ravariu Mihela  147/23.01.2018 

28. Mihăescu Luminița 137/23.01.2018 

29. Batcu Elena 134/23.01.2018 

30. Chirila Monika 146/23.01.2018 

31. Coleșa Ramona -Ana 139/23.01.2018 

32. Periețeanu Mihail- Eugen 132/23.01.2018 

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

Nr. crt. 
Nume și prenume 

Nr. de înregistrare în 
Registrul A.S.F. 

1. Ilie Nicoleta PFR02ADEL/291436 

2. Cristea Cristina Lucica PFR02ADEL/131437 

3. Turtoi  Mihaela PFR02ADEL/361438 

4. Roșan Gabriel Nicolae PFR02ADEL/311439 

5. Cîra Ana PFR02ADEL/351440 

6. Ablai  Cristina Gabriela PFR02ADEL/131441 

7. Alexandru Gina Loredana PFR02ADEL/281442 

8. Bădiță Nicoleta PFR02ADEL/291443 

9. Bogdan Valentin Claudiu PFR02ADEL/131444 

10. Creangă Florin PFR02ADEL/381445 

11. Duagi Vildan PFR02ADEL/131446 

12. Albulescu Geta Iuliana PFR02ADEL/291447 

13. Tudor Viorica PFR02ADEL/341448 

14. Zugravu Carmen Isabela PFR02ADEL/101449 

15. Jugănaru Andreea-Maria PFR02ADEL/381450 

16.  Lăzărescu Vasile PFR02ADEL/271451 

17. Miloiu Cristina Ana PFR02ADEL/401452 

18. Scarlat Ionuț- Bogdan PFR02ADEL/291453 

19. Nijloveanu Nicoleta- Irina PFR02ADEL/281454 

20. Onea Eugenia PFR02ADEL/291455 

21. Popescu Marilena- Camelia PFR02ADEL/521456 

22. Badea Elena- Manuela PFR02ADEL/381457 

23. Torescu Andreea PFR02ADEL/131458 

24. Szebeni Victoria Ramona PFR02ADEL/081459 

25. Pelican Zoia PFR02ADEL/361460 

26. Păstae Mriana –Mihaela PFR02ADEL/181461 

27. Ravariu Mihela PFR02ADEL/271462 

28. Mihăescu Luminița PFR02ADEL/381463 

29. Batcu Elena PFR02ADEL/131464 

30. Chirila Monika PFR02ADEL/301465 

31. Coleșa Ramona –Ana PFR02ADEL/231466 

32. Periețeanu Mihail- Eugen PFR02ADEL/231467 

 
Art. 3 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate 
la art. 1 şi radierea acestora din Registrul A.S.F. 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 electronica. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR.26/30.01.2018 
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, 

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 A.S.F. nr. 8/2015 
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 
32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 



 în conformitate cu 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/46583/13.12.2017, nr. 
RG/48101/28.12.2017, nr. RG/48125/28.12.2017, nr. RG/48126/28.12.2017, nr. RG/48127/28.12.2017, nr. RG/48128/28.12.2017, nr. 
RG/48129/28.12.2017, nr. RG/48130/28.12.2017, nr. RG/48131/28.12.2017, nr. RG/48132/28.12.2017, nr. RG/48133/28.12.2017, nr. 
RG/48134/28.12.2017, nr. RG/48135/28.12.2017, nr. RG/48136/28.12.2017, nr. RG/48137/28.12.2017, nr. RG/48139/28.12.2017, nr. 
RG/48140/28.12.2017, nr. RG/48141/28.12.2017, nr. RG/48142/28.12.2017, nr. RG/48143/28.12.2017, nr. RG/48144/28.12.2017, nr. 
RG/48145/28.12.2017, nr. RG/48146/28.12.2017 și nr. RG/1606/19.01.2018, 

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

AUTORIZAŢIE 
Art. 1 Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți delegați în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., cu sediul 
situat în Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3: 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. Popovici Magda 87/18.01.2018 

2. Cionca Viorica 111/18.01.2018 

3. Răducan Mihaela-Anca 112/18.01.2018 

4. Crăcănuș Harieta-Daniela 113/18.01.2018 

5. Tarța Maria-Alice 114/18.01.2018 

6. Stan Oana 115/18.01.2018 

7. Carpov Anca 116/18.01.2018 

8. Breaz Mariana 117/18.01.2018 

9. Cucea Antonella Doina 118/18.01.2018 

10. Vlad Denisa-Elena 119/18.01.2018 

11. Socea Oana-Denisa 120/18.01.2018 

12. Pavel Gabriela 121/18.01.2018 

13. Doga Mihaela-Emilia 122/18.01.2018 

14. Dinu Mariana-Silvia 123/18.01.2018 

15. Sarafu Camelia 124/18.01.2018 

16. Spătar Alina 125/18.01.2018 

17. Fritea Raul-Cosmin 126/18.01.2018 

18. Coacă Dragoș Sorin 127/18.01.2018 

19. Șomăcescu Adriana-Ileana 128/18.01.2018 

20. Gheorghe Florentina 129/18.01.2018 

21. Pavel Antoaneta-Mariana 130/18.01.2018 

22. Străjeriu Alina-Georgeta 131/18.01.2018 

23. Pantea Daniela 5/08.01.2018 

 
Art. 2 Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane în calitate de agenți delegați: 

 

Nr. crt. 
Nume și prenume 

Nr. de înregistrare în 
Registrul A.S.F. 

1. Popovici Magda PFR02ADEL/071413 

2. Cionca Viorica PFR02ADEL/301414 

3. Răducan Mihaela-Anca PFR02ADEL/081415 

4. Crăcănuș Harieta-Daniela PFR02ADEL/381416 

5. Tarța Maria-Alice PFR02ADEL/351417 

6. Stan Oana PFR02ADEL/401418 

7. Carpov Anca PFR02ADEL/131419 

8. Breaz Mariana PFR02ADEL/301420 

9. Cucea Antonella Doina PFR02ADEL/351421 

10. Vlad Denisa-Elena PFR02ADEL/401422 

11. Socea Oana-Denisa PFR02ADEL/231423 

12. Pavel Gabriela PFR02ADEL/051424 

13. Doga Mihaela-Emilia PFR02ADEL/231425 

14. Dinu Mariana-Silvia PFR02ADEL/231426 

15. Sarafu Camelia PFR02ADEL/131427 

16. Spătar Alina PFR02ADEL/351428 

17. Fritea Raul-Cosmin PFR02ADEL/051429 

18. Coacă Dragoș Sorin PFR02ADEL/351430 

19. Șomăcescu Adriana-Ileana PFR02ADEL/181431 

20. Gheorghe Florentina PFR02ADEL/341432 

21. Pavel Antoaneta-Mariana PFR02ADEL/091433 



Nr. crt. 
Nume și prenume 

Nr. de înregistrare în 
Registrul A.S.F. 

22. Străjeriu Alina-Georgeta PFR02ADEL/401434 

23. Pantea Daniela PFR02ADEL/051435 

 
Art. 3 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanelor menţionate 
la art. 1 şi radierea acestora din Registrul A.S.F. 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 Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
  

AUTORIZAŢIA NR. 27 / 30.01.2018 
 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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE SA, înregistrată la ASF cu nr. RG/48235/29.12.2017, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea 
următorului act individual:  

AUTORIZAŢIE 
Art. 1 Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele BĂNCII 
COMERCIALE ROMÂNE SA cu sediul social situat în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3: 

Nr. 
crt. 

Nume/Prenume Atestat profesional 

1. Elena Natalia Luiza ASIF: 96/16.08.2017 

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

Nr. 
crt. 

Nume/Prenume Nr. de înscriere în 
Registrul ASF 

1. Elena Natalia Luiza PFR02ASIF/402914 

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

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA  NR.28/30.01.2018 
 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 C.N.V.M. 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 Asociaţia Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 678/11.01.2018, 
               în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual:        

AUTORIZAŢIE 
Art. 1 Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” 
având codurile: C II 2018, C III 2018, C IV 2018, C V 2018, C VI 2018, C VII 2018, care vor avea loc la București în următoarele 
perioade: 
C II 2018    - 05 – 09 februarie 2018 
C III 2018   - 05 – 09 martie 2018 
C IV 2018   - 26 – 30 martie 2018 
C V 2018    - 16 – 20 aprilie 2018 
C VI 2018   - 07 – 11 mai 2018 



C VII 2018  - 04 – 08 iunie 2018 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
C II 2018    - 19 februarie 2018 
C III 2018   - 19 martie 2018 
C IV 2018   - 05 aprilie 2018 
C V 2018    - 27 aprilie 2018 
C VI 2018   - 21 mai 2018 
C VII 2018  - 18 iunie 2018 
Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  
A) Pentru cursul cu codul: C II 2018, cu examinare în data de 19 februarie 2018: 
- Jenica Soltan - preşedinte 
- Ioana Radu - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru 
- Cristina Ionescu - membru supleant 
- Adrian Nan - membru supleant 
B) Pentru cursul cu codul: C III 2018, cu examinare în data de 19 martie 2018: 
- Mihai Lilea - preşedinte 
- Mircea Arhip - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru 
- Cristina Ionescu - membru supleant 
- Oana Anastasescu - membru supleant 
C) Pentru cursul cu codul: C IV 2018, cu examinare în data de 05 aprilie 2018: 
- Liliana Filinschi - preşedinte 
- Paul Nica - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru 
- Cristina Ionescu - membru supleant 
- Mianda Popescu - membru supleant 
D) Pentru cursul cu codul: C V 2018, cu examinare în data de 27 aprilie 2018: 
- Cristina Luca - preşedinte 
- Adrian Nățoi - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru 
- Cristina Ionescu - membru supleant 
- Mianda Popescu - membru supleant 
E) Pentru cursul cu codul:  C VI 2018, cu examinare în data de 21 mai 2018: 
- Lehel Zolya - preşedinte 
- Gabriela Glodeanu - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru 
- Cristina Ionescu - membru supleant 
- Ioana Radu - membru supleant 
F) Pentru cursul cu codul:  C VII 2018, cu examinare în data de 18 iunie 2018: 
- Dinu Octavian - preşedinte 
- Robert Szabo - membru 
- Mihaela Grozaiu - membru 
- Cristina Ionescu - membru supleant 
- Ligia Stoica - membru supleant 
Art. 3 Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociaţia Brokerilor și se publică în Buletinul electronic 
al A.S.F.       

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 139 / 29.01.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 10.07.2017 – 28.07.2017, 
deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, precum și obiecţiunile formulate 
la acesta de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., 

În baza prevederilor art. 212  alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. h.) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. 
nr. 11/2016, 

În şedinţa din data de 23.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., în calitate de societate de servicii de investiții financiare, număr de 
înregistrare în Registrul A.S.F. PJR01SSIF/400020, identificată prin CUI 9256240, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu  
nr. J40/2782/1997, cu sediul social în București, Blvd. Mărășești nr. 25, etaj 3, sector 4, obligația implementării măsurilor de remediere 
cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei.  



Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, A.S.F. va fi informată 
în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 140 / 29.01.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 10.07.2017 – 28.07.2017, 
deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, precum și obiecţiunile formulate 
la acesta de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., s-au constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna. Maria 
Hetel, care, în calitate de membru al Comitetului de Audit, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente 
funcției deținute: 

În activitatea specifică, desfășurată în vederea exercitării atribuției de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern și 
de monitorizare a auditării situațiilor financiare anuale de audit financiar, Comitetul de Audit nu a identificat următoarele aspecte: 

 referitoare la audit intern:  
o neexprimarea unei opinii de către auditorul intern cu privire la unele investigații propuse prin planurile de audit anuale 

(„verificarea efectuării de către compartimentul de control intern a obiectivelor propuse în planul de investigații”); 
o atât în planurile de audit intern, cât și în cadrul rapoartelor de audit, cu privire la verificarea respectării prevederilor privind 

Prevenirea și combaterea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului, sunt precizate doar verificări cu privire la 
sume mai mari de 15.000 Euro încasate prin casieria societății, nu și în legătură cu transferurile externe mai mari de 15.000 
Euro; 

 referitoare la audit financiar: în cadrul rapoartelor de audit financiar, aferente exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2015, 
respectiv 31.12.2016, s-au constatat următoarele discrepanțe: 
o 2015: valoarea indicatorului rezultatul net al exercițiului financiar este diferită de cea menționată în cadrul situațiilor 

financiare; 
o 2016: s-au constatat o serie de discrepanțe referitoare la valoarea unor indicatori (capitaluri proprii, activul net, datorii 

totale), față de situațiile financiare ale societății. 
Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) și f) din Norma A.S.F. 

nr.21/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) și c) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea 
nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, cu modificările și completările ulterioare, preluate de art. 40 din 
Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, 
art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 23.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Maria Hetel, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F Muntenia Global 
Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Maria Hetel și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. şi intră în vigoare la data comunicării 
ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 142 / 29.01.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 10.07.2017 – 28.07.2017, 
deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, precum și obiecţiunile formulate 
la acesta de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabil este dl. Simion Ștefan 
Năsui, care, în calitate de membru al Comitetului de Audit (în perioada 23.11.2016 – data controlului), nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

În activitatea specifică, desfășurată în vederea exercitării atribuției de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern și 
de monitorizare a auditării situațiilor financiare anuale de audit financiar, Comitetul de Audit nu a identificat următoarele aspecte 

 referitoare la audit intern:  



o neexprimarea unei opinii de către auditorul intern cu privire la unele investigații propuse prin planurile de audit anuale 
(„verificarea efectuării de către compartimentul de control intern a obiectivelor propuse în planul de investigații”); 

o atât în planurile de audit intern, cât și în cadrul rapoartelor de audit, cu privire la verificarea respectării prevederilor privind 
Prevenirea și combaterea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului, sunt precizate doar verificări cu privire la 
sume mai mari de 15.000 Euro încasate prin casieria societății, nu și în legătură cu transferurile externe mai mari de 15.000 
Euro; 

 referitoare la audit financiar: în cadrul raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2016, cu ocazia 
controlului s-au constatat o serie de discrepanțe referitoare la valoarea unor indicatori (capitaluri proprii, activul net, datorii totale), 
față de situațiile financiare ale societății. 

 
Având în vedere cele de mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) și c) din Norma A.S.F. 

nr.27/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) 
lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 23.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Simion Ștefan Năsui, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F Muntenia 
Global Invest S.A. (în perioada 23.11.2016 – data controlului). 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Simion Ștefan Năsui și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. şi intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 143 / 29.01.2018 

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

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 10.07.2017 – 28.07.2017, 

deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis societății, precum și obiecţiunile formulate 

la acesta de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna. Georgiana 

Năsui, care, în calitate de membru al Comitetului de Audit (în perioada 07.03.2014 - 23.11.2016), nu și-a îndeplinit în mod 

corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

În activitatea specifică, desfășurată în vederea exercitării atribuției de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern și 

de monitorizare a auditării situațiilor financiare anuale de audit financiar, Comitetul de Audit nu a identificat următoarele aspecte: 

 referitoare la audit intern:  

o neexprimarea unei opinii de către auditorul intern cu privire la unele investigații propuse prin planurile de audit anuale 

(„verificarea efectuării de către compartimentul de control intern a obiectivelor propuse în planul de investigații”);  

o atât în planurile de audit intern, cât și în cadrul rapoartelor de audit, cu privire la verificarea respectării prevederilor privind 

Prevenirea și combaterea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului, sunt precizate doar verificări cu privire la 

sume mai mari de 15.000 Euro încasate prin casieria societății, nu și în legătură cu transferurile externe mai mari de  

15.000 Euro;  

 referitoare la audit financiar: în cadrul raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015, valoarea 

indicatorului rezultatul net al exercițiului financiar este diferită de cea menționată în cadrul situațiilor financiare. 

Având în vedere cele de mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) și f) din Norma A.S.F. 

nr.21/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) și c) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea 

nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 36 din Norma ASF nr. 21/2014, cu modificările și completările ulterioare, preluate de art. 40 din 

Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i, 

art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

În şedinţa din data de 23.01.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Georgiana Năsui, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F Muntenia Global 

Invest S.A. (în perioada 07.03.2014 - 23.11.2016). 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.  



Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Georgiana Năsui și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. şi intră în vigoare la data 

comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA  NR.151/31.01.2018 
 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/771/11.01.2018,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 
  DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizaţia de agent delegat acordată doamnei Istrati Lăcrămioara prin Autorizația nr. 167/31.08.2015 
- poz. 1, 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 Istrati Lăcrămioara să notifice A.S.F. 
cu privire la acest aspect. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 152/31.01.2018 
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 OUG 

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, 
 prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  și 
ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza solicitărilor SSIF SWISS CAPITAL S.A. adresate A.S.F.,   
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,                                                                   
DECIZIE 

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea, BOROMIR PROD S.A. Buzău iniţiată de 
BOROMIR IND SRL, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 13.253.361 acţiuni, reprezentând 5,6866% din capitalul social  

 Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune 

 Preţul de cumpărare este de: 0,37 lei/acţiune  

 Perioada de derulare: 07.02.2018 – 20.03.2018         

 Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.  

 Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.  
Art.2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 
de ofertă. 
Art.3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile emise 
de societatea BOROMIR PROD S.A. Buzău permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane 
fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.  
Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul  A.S.F. 
nr.16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  
Art.5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de ofertă 
publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art.6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.    

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 153/31.01.2018 
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 OUG 

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, 



 prevederile art.6 și art.25 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  și ale art.56 
și art.57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/2370/29.01.2018,   
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,                                                                   
DECIZIE 

Art.1.Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea COMNORD S.A. București, iniţiată 
de domnul CREȚEANU SORIN, ofertă cu următoarele caracteristici:  

* Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 4.209.888 acţiuni, reprezentând 10,5220% din capitalul social  
* Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune 
* Preţul de cumpărare este de: 1,10 lei/acţiune  
* Perioada de derulare: 07.02.2018 – 27.02.2018         
* Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.  
* Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.  

Art.2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din 
documentul de ofertă. 
Art.3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile 
emise de societatea COMNORD S.A. București permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători 
(persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale 
de receptare.  
Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul A.S.F. 
nr.16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  
Art.5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art.6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.    

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 154/31.01.2018 
        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. 12 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 9 din 
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
       Decizia ASF nr. 1520/25.10.2017, prin care a fost aprobat prospectul aferent emisiunii de acţiuni al societății 
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, 
        Decizia Consiliului de Administratie al CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI din 25.01.2018, 
       în baza solicitărilor SSIF ESTINVEST S.A. adresate A.S.F., 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul aferent emisiunii de acţiuni al societății CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI aprobat prin 
Decizia A.S.F. nr. 1520/25.10.2017. 
Amendamentul constă în următoarele modificări/completări: 

 Pe tot cuprinsul Prospectului, pretul de vanzare al actiunilor in Etapa a II-a se modifică din 1,49 lei/actiune în 1,29 lei/actiune. 
 La pagina 48, în cadrul capitolului  5.2. Etapa a II-a - oferta primara adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati 

de Consiliul de Administratie al Emitentului, se inserează textul: 
„Sumele platite suplimentar de investitorii care au efectuat subscrierea in Etapa a II-a la pretul de 1,49 lei/actiune  vor fi 
returnate în maximum cinci zile lucrătoare de la data închiderii ofertei, prin virament bancar, în contul comunicat în Formularul 
de subscriere.” 

Toate celelalte caracteristici ale Prospectului raman neschimbate. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

             PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR.  155/31.01.2018 
 Având în vedere următoarele: 
 prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și 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,     
 Decizia A.S.F. nr. 1317/20.09.2017 prin care s-a aprobat anunţul prin care MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED şi-a 
exprimat intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor societății STIROM S.A. BUCURESTI 



 în temeiul art. 42 alin. (8)  și art. 60 lit. a) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață, 

urmare adresei SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/1565/18.01.2018 prin care s-a notificat 
finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății STIROM S.A. BUCURESTI în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din 
Legea nr. 24/2017,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,     

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe B.V.B. acţiunile emise de societatea STIROM S.A. BUCURESTI (CUI  335588) începând cu 
data de 05.02.2018. 
Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la societatea STIROM S.A. BUCURESTI vor putea  
oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 18,0239 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de 
MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED în favoarea acestora la UniCredit Bank S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 156/31.01.2018 

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și 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, 

în temeiul art. 2 alin. (2) lit.c) din Instrucţiunea CNVM nr. 4/2011,   
urmare adresei SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/1565/18.01.2018 prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății STIROM S.A. BUCURESTI în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din 
Legea nr. 24/2017,   

având în vedere Decizia A.S.F. nr.155./31.01.2018 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
Societatea STIROM S.A. BUCURESTI, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.01.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,     

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea STIROM S.A. BUCUREȘTI (CUI  335588) începând cu data de  
05.02.2018. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 


