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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 49 / 20.02.2018 
 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. 7 alin. (2), 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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), c) și d), art.37 alin. (1) lit. f) și g) din Regulamentul 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 şi completările ulterioare, 
 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. (3), art. 11 alin. (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,   
 ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 având în vedere solicitarea AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară prin adresa cu nr. RG 868/12.01.2018 și nr.  
RG 1879/23.01.2018, 
 luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna DUMITRESCU MARIA LUIZA în data de 12.02.2018,  
 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 doamna DUMITRESCU MARIA LUIZA în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al 
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. cu sediul în București, sector 2, bdl. Dacia, nr. 56, corp B. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei DUMITRESCU MARIA LUIZA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400647 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei 
menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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 AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepresedinte 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
AUTORIZAŢIA NR. 50 / 20.02.2018 

 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/2629/30.01.2018, nr. 
RG/2631/30.01.2018, nr. RG/2633/30.01.2018, nr. RG/2635/30.01.2018 și nr. RG/2637/30.01.2018, 
 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 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. CALOTĂ BEATRICE-CRISTINA 208/08.02.2018(CI) 

2. CLONDA CRISTINA 206/08.02.2018(CI) 

3. FRUNZEANU MARIANA 207/08.02.2018(CI) 

4. NECULA RĂZVAN-SERGIU 210/08.02.2018(CI) 

5 VLAD ILEANA 209/08.02.2018(CI) 

 
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. CALOTĂ BEATRICE-CRISTINA PFR02ADEL/401490 

2. CLONDA CRISTINA PFR02ADEL351491 

3. FRUNZEANU MARIANA PFR02ADEL/231492 

4. NECULA RĂZVAN-SERGIU PFR02ADEL/151493 

5. VLAD ILEANA PFR02ADEL/291494 

 
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 electronică. 
 

Vicepresedinte 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 51 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Equity România, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa-Autorizatia51.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 52 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Balanced RON, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Note i de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 53 / 21.02.2018 

 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Bond Flexible RON, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în 
Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa-Autorizatia52.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa-Autorizatia53.pdf


Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 54 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și  nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Bond Flexible România EUR, 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma 
prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

 
Președinte, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 55 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Money Market RON administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în 
Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
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după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 56 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Active EUR, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET 
MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare 
publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

 
Președinte, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 57 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33455/28.08.2017, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
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 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Solid RON, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 58 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33455/28.08.2017, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. G/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Solid EUR, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 59 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
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 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Balanced RON, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în 
Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 60 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33455/28.08.2017, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Balanced EUR, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în 
Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 61 / 21.02.2018 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa-Autorizatia59.pdf
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 în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 
 analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  RG/33455/28.08.2017, completată 
prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/33457/28.08.2017, nr. RG/33780/30.08.2017, nr. RG/34056/31.08.2017, nr. 
RG/36833/25.09.2017, nr. RG/39607/17.10.2017, nr. RG/45829/07.12.2017, nr. RG/46022/08.12.2017 și nr. RG/4316/08.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Active RON, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, 
parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează Nota de informare a investitorilor. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile 
după publicarea acesteia. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării Notei de 
informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 62 / 21.02.2018 
 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 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. 16 şi art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2) şi art. 71 lit a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile 
de investiţii  financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
 ținând cont de prevederile art.  3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 
9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul  nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de 
conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 131 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 analizând cererea SSIF TRADEVILLE S.A. care a fost înregistrată în cadrul  A.S.F. cu nr. RG/3740/02.02.2018 și completată 
prin adresa nr. RG/5037/14.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează doamna NAZAREVSCKY MAGDALENA în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern în 
cadrul SSIF TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în Bdul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, et. 10, Sect. 2, București. 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane, menţionată la art. 1, în Registrul ASF, în calitate de Reprezentant al 
Compartimentului de Control Intern: 
 

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

1. NAZAREVSCKY MAGDALENA PFR13RCCI/400648 

 
Art. 3. SSIF TRADEVILLE S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 și radierea 
acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbări raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF TRADEVILLE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

Vicepreședinte 
Mircea URSACHE 

 
 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa-Autorizatia61.pdf


AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 259 / 19.02.2018 

 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 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 
 având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/3531/01.02.2018,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele societăţii de servicii de investiţii 
financiare SWISS CAPITAL S.A., cu sediul social situat în București, Bulevardul Dacia nr. 20, Clădirea „Romana Office”, et. 4, sector 
1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie/Autorizație 

1. DĂNILĂ ROBERT-IULIAN 183/07.11.2013 poz. 1 

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

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

1. DĂNILĂ ROBERT-IULIAN PFR02ASIF/402616 

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

Vicepreședinte 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 265 / 21.02.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța 
de 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 art. 12 alin (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în  temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin (1) şi (4) şi art. 11 alin. (1) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind  serviciile 
de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,  
 având în vedere cererea Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. nr. 
RG/40184/23.10.2017, completată prin adresele nr. RG/45566/05.12.2017, nr. RG/205/05.01.2018 și nr. RG/1779/22.01.2018,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.02.2018 2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizaţia de funcţionare a Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A., identificată 
prin C.U.I. 7411208 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J08/767/1995, având sediul social în Brașov Bld. 
Victoriei nr. 12, jud. Brașov, acordată prin Decizia nr. 1763/10.06.2003. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/080058 care atestă înscrierea Societăţii de Servicii de Investiţii 
Financiare ROMINTRADE S.A. în Secţiunea Intermediari - Subsecţiunea societăţilor pentru servicii de investiţii financiare.  
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de A.S.F. (C.N.V.M.) care 
vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare. 
Art. 4. Societatea are obligaţia ca în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei să convoace adunarea generală a acţionarilor 
proprii care va avea în vedere fie lichidarea societăţii, fie modificarea obiectului de activitate al acesteia și eliminarea din denumire a 
sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare". Hotărârea adoptată de A.G.E.A. societății va fi comunicată Autorității de 
Supraveghere Financiară.  
Art. 5. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a radierii societății sau a modificări i 
obiectului de activitate al societății și a denumirii, după caz, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
act individual, Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. Certificatul de 
Înregistrare Menţiuni corespunzător. 
Art. 6. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate 
evidenţele şi înregistrările referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii precum, şi serviciile conexe prestate. Persoanele 



responsabile cu administrarea arhivei Societăţii de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. sunt: dna. STANCU NICOLETA 
– administrator al IT EXPERT ARCHIVE SRL și dl. MARICA GABRIEL. 
Art. 7. Societatea are obligaţia de a transmite la ASF, în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, 
situația tranzacțiilor intermediate și realizate prin conturi grup/globale, conform formatului instrucțiunilor disponibile pe site-ul A.S.F. la 
secțiunea ”Supraveghere - Piața de capital”, ”Entități reglementate”, sub numele ”Instrucțiuni privind raportările de tranzacții efectuate 
pe piețele din România”. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi comunicată Societăţii de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., Bursei de Valori Bucureşti 
S.A., Depozitarului Central S.A. și Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societăţii de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Președinte, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 266 / 21.02.2018 

 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 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, 
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 ROMINTRADE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/45566/05.12.2017, ca urmare a Deciziei nr. 265/21.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului MARICA GABRIEL prin Autorizația nr. 
257/11.12.2015, în numele Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov, Bd. 
Victoriei nr. 12, jud. Brașov. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/082799 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a domnului Marica GABRIEL. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

Vicepreședinte 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare 
 

DECIZIA NR. 268 / 21.02.2018 
 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. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea 
membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea SSIF TRADEVILLE S.A. care a fost înregistrată în cadrul  A.S.F cu RG/3740/02.02.2018 și completată 
prin adresa nr. RG/5037/14.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de persoană responsabilă cu evaluarea si administrarea riscului acordată doamnei  NAZAREVSCKY 
MAGDALENA prin Autorizația 122/22.08.2016, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul social 
situat în Bdul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, et. 10, Sect. 2, București. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR132FARA/400024, reprezentând înregistrarea doamnei NAZAREVSCKY MAGDALENA 
în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea si administrarea riscului, în baza Deciziei nr. 1365/29.09.2017. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. se 
publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepresedinte 
Mircea URSACHE 

 
 
 



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare 
 

DECIZIA NR. 273 / 22.02.2018 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 și art. 27 din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii 
de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5228/15.02.2018 și 
completată prin adresa nr. RG/5270/15.02.2018, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei SĂNDINA STANCA prin Decizia 
1112/09.07.2007, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în Bdul Carol I nr. 34-
36, Cladirea International Business Center Modern,et. 10, Sect. 2, Bucuresti. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/390266, reprezentând înregistrarea doamnei SĂNDINA STANCA în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta  nu va putea fi încadrată şi autorizată în 
cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. se 
publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

Vicepreședinte 
Mircea URSACHE 


