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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 81 / 12.03.2018 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii 
pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/5222/15.02.2018, completată prin adresa nr. RG/6393/27.02.2018,  

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 în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moților nr. 119, jud. Cluj, următoarea persoană: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. PRIAN DORIAN ASIF: 215/08.02.2018 

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

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

1. PRIAN DPRIAN PFR02ASIF/152927 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
AUTORIZAŢIA NR. 82 / 14.03.2018 

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



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

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii  
financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/4312/08.02.2018, completată prin adresa nr. RG/7148/06.03.2018, 

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 modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A., ca urmare 
a desfiinţării sediului secundar (agenţie) din Arad, str. Barabas Bela nr. 27, jud. Arad - Deciziei nr. 212/16.10.2015. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi funcţionare 
menţionate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 83 / 14.03.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi art. 27 din  

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele 
de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 
alin.(1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu 
modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), 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,   

având în vedere solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la ASF prin nr. RG/419/08.01.2018, completată prin 
adresa nr. RG/3742/02.02.2018,  

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Mihăilescu Teodora Dorina în data de 01.03.2018,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.03.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. ca urmare a modificării componenţei 
Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Mihăilescu Teodora Dorina în calitate de administrator al Consiliului de Administrație, 
în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 27.12.2017. 
Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. este următoarea: 

- Trandafir Florica 
- Simionescu Adrian 
- Mihăilescu Teodora Dorina 

Art. 3. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de 
maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare 
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către 
A.S.F. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. şi se publică în  
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 84 / 14.03.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi art. 27 din  

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele 
de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a) și lit. c) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1)  
lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b) și lit. c), 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, 

având în vedere solicitarea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin nr. RG/2636/30.01.2018, 
completată prin adresele nr. RG/3604/02.02.2018 și RG4555/09.02.2018,  

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Sache Nicoleta în data de 26.02.2018,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.03.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării 
componenţei conducerii SAI prin numirea doamnei Sache Nicoleta în funcția de Director al societății, în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului de Administrație din data de 31.01.2018. 
Art. 2. Componența conducerii SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. este următoarea: 

- Dănila Nicolae Alexandru 
- Sache Nicoleta 

Art. 3. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în 
termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare 
şi funcţionare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către 
A.S.F. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 85 / 16.03.2018 

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, 

ținând cont de Regulamentul Delegat (UE) nr.438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a  
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

analizând cererea SAI BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/52827/22.07.2016 completată prin adresele 
înregistrate la ASF cu nr.RG/73531/18.10.2016, RG/80422/07.12.2016, RG/19173/15.05.2017, RG/25907/04.07.2017, 
RG/26454/10.07.2017, RG/30227/04.08.2017, RG/31924/17.08.2017, RG/31922/17.08.2017, RG/33165/24.08.2017, 
RG/34440/04.09.2017, RG/38199/04.10.2017, RG/38245/05.10.2017, RG/40455/25.10.2017, RG/40456/25.10.2017, 
RG/40457/25.10.2017, RG/41296/31.10.2017, RG/41298/31.10.2017, RG/41299/31.10.2017, RG/44299/22.11.2017, 
RG/44300/22.11.2017,  RG/45894/07.12.2017, RG/45895/07.12.2017, RG/752/11.01.2018, RG/753/11.01.2018, 
RG/2794/31.01.2018 și RG/5948/22.02.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

 
 



AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții FIX Invest, respectiv contractul de 
societate, prospectul de emisiune, regulile fondului și Contractul de depozitare și custodie nr. 1155/28.09.2017, încheiat între  
SAI BROKER S.A. şi BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI BROKER S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.saibroker.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 notei 
de informare. SAI BROKER 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 SAI BROKER S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 
electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr.1155/28.09.2017. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 86 / 16.03.2018 

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, 

ținând cont de Regulamentul Delegat (UE) nr.438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 
2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

analizând cererea SAI BROKER SA înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/52827/22.07.2016 completată prin adresele înregistrate 
la ASF cu nr.RG/73531/18.10.2016, RG/80422/07.12.2016, RG/19173/15.05.2017, RG/25907/04.07.2017, RG/26454/10.07.2017, 
RG/30227/04.08.2017, RG/31924/17.08.2017, RG/31922/17.08.2017, RG/33165/24.08.2017, RG/34440/04.09.2017, 
RG/38199/04.10.2017, RG/38245/05.10.2017, RG/40455/25.10.2017, RG/40456/25.10.2017, RG/40457/25.10.2017, 
RG/41296/31.10.2017, RG/41298/31.10.2017, RG/41299/31.10.2017, RG/44299/22.11.2017, RG/44300/22.11.2017, 
RG/45894/07.12.2017, RG/45895/07.12.2017, RG/752/11.01.2018, RG/753/11.01.2018, RG/2794/31.01.2018 și 
RG/5948/22.02.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții PROSPER Invest, respectiv contractul 
de societate, prospectul de emisiune, regulile fondului și Contractul de depozitare și custodie nr. 1156/28.09.2017, încheiat între  
SAI BROKER S.A. şi BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI BROKER S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor 
în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.saibroker.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 notei 
de informare. SAI BROKER 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 SAI BROKER S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 
electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr.1156/28.09.2017. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa%20Autorizatia%20nr.%2085%20-%20FDI%20FIX%20Invest.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/Anexa%20Autorizatia%20nr.%2086%20-%20FDI%20Prosper%20Invest.pdf


 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

AVIZUL nr. 86 / 16.03.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), 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 și ale 
art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 pentru aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. h), art. 16 alin. (1) și (3) pct. 5, art. 24 și art. 155 alin. (2) 
din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

Având în vedere prevederile art. 49 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

În vederea aplicării coerente și adecvate a dispozițiilor legislației pieței de capital, în condițiile derulării corespunzătoare a 
operațiunilor pe această piață, cu asigurarea protecției investitorilor, prin informarea corespunzătoare a acestora,  

În respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea A.S.F., referitoare la protecția investitorilor, promovarea 
încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, în baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii  
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data 14.03.2018, A.S.F. emite următorul:  

AVIZ 
Art. 1 - Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 24/2017 se aplică ofertelor de valori mobiliare transfrontaliere realizate numai în 
alte state membre, în cazul emitenților pentru care România este stat membru de origine. 
Art. 2 - Prezentul aviz se publică în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul A.S.F. (www.asfromania.ro).  
Art. 3 - Direcţia Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare din cadrul A.S.F. asigură 
comunicarea prezentului aviz.  

PREȘEDINTE, 
Leornardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 339 / 12.03.2018 
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 cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/5180/15.02.2018 și nr. 

RG/5726/20.02.2018, 
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 retrag autorizaţiile de agenți pentru servicii de investiţii financiare acordate în numele  
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor 
persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. NEAGOE CRISTINA 6/16.01.2015 poz. 1 

2. BOGDAN REMUS-ANDREI 91/09.06.2015  

 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a 
următoarelor persoane: 

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

1. NEAGOE CRISTINA PFR02ASIF/402729 

2. BOGDAN REMUS-ANDREI PFR02ASIF/402759 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

http://www.asfromania.ro/


 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 340 / 12.03.2018 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul 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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/5684/19.02.2018,  
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 doamnei IONIȚĂ CRISTINA prin Autorizația 
nr.28/07.02.2017, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social situat în 
Bucureşti, Str. Caloian Județul nr. 22, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ASIF/402852 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare a doamnei IONIȚĂ CRISTINA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
PRIME TRANSACTION S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 346 / 14.03.2018 
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 Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 23 din Regulamentul 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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6268/26.02.2018, 
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 delegat acordată doamnei JINGA ALEXANDRA-IOANA prin Autorizația nr. 207/08.09.2017 – 
poz. 3, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/231162 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a 
doamnei JINGA ALEXANDRA-IOANA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în  
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 348 / 14.03.2018 
privind plângerea prealabilă formulată de dl. Prosszer Zoltan împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 40 și 41/11.01.2018 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 

fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 



prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Prosszer Zoltan împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 40 și 41/11.01.2018. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./5050/14.02.2018, dl. Prosszer Zoltan (denumit în continuare petentul, prin 

reprezentant convențional Av. Corina Florea, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 40 și 41/11.01.2018, 
solicitând în principal, revocarea acestor decizii, anularea amenzii și exonerarea de la plata acesteia și în subsidiar, înlocuirea amenzii 
aplicate cu sancțiunea avertismentului. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 40/11.01.2018, s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al ROMCAB S.A. obligația de 
a raporta toate contractele încheiate cu părțile afiliate, ce au generat/generează, ulterior datei admiterii la tranzacționare pe piața 
reglementată, tranzacții care, fie privite în mod individual, fie în mod cumulat ating sau depășesc pragul de 50.000 euro, în caz contrar 
urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege. 

Prin Decizia A.S.F. nr. 41/11.01.2018, s-a dispus sancționarea dlui. Zoltan Prosszer, în calitate de Președinte al C.A. – 
Desemnat prin Hotărârea AGOA din 16.01.2017 și Administrator special (desemnat în AGOA din 28.03.2017) al societății  
ROMCAB S.A., cu amendă în cuantum de 15.000 lei, reprezentând cea mai mare dintre amenzile stabilite la pct. I. și II. din preambul, 
majorată cu 50% în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 14.03.2018 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Prosszer Zoltan împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 40 și 41/11.01.2018. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 349 / 14.03.2018 
privind plângerea prealabilă formulată de dl. Marica Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 195/06.02.2018 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 

fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Marica Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 195/06.02.2018 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./6795/01.03.2018, dl. Marica Constantin (denumit în continuare petentul), a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 195/06.02.2018, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 195/06.02.2018, s-a dispus sancționarea dlui. Marica Constantin în calitate de membru al 

Comitetului de Audit al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., cu avertisment. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Marica Constantin  împotriva Deciziei A.S.F. nr. 195/06.02.2018. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 350 / 14.03.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de dl. Toma Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 196/06.02.2018 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Toma Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 196/06.02.2018 



În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./6794/01.03.2018, dl. Toma Constantin (denumit în continuare petentul), a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 196/06.02.2018, solicitând anularea acesteia. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 196/06.02.2018, s-a dispus sancționarea dlui. Toma Constantin în calitate de membru al 

Comitetului de Audit al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., cu avertisment. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Toma Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 196/06.02.2018. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 359 / 16.03.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din 

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

Având în vedere următoarele:  
În data de 08.01.2018, Consiliul de Administrație al societății PETROLIMPORTEXPORT S.A. a convocat AGOA și AGEA 

pentru data de 12/13.02.2018. 
Raportul curent privind convocarea AGOA și AGEA pentru data de 12/13.02.2018 a fost transmis la ASF și a fost publicat 

pe site-ul operatorului de piață în data de 09.01.2018; 
Potrivit informațiilor cuprinse în convocator, documentele aferente adunărilor generale menționate urmau a fi disponibile la 

sediul societății și pe site-ul acesteia începând cu data de 09.01.2018; 
De asemenea, lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor 

propuse pentru funcţia de administrator urma a fi pusă la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii și pe website-ul societăţii 
(www.petex.ro), putând fi consultată şi completată de aceştia, candidaturile putând fi depuse la sediul societăţii până la data de 
26.01.2018 orele 12.00; 
 În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale 
a acționarilor, societatea pune la dispoziția acționarilor documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe 
website-ul propriu. În același sens sunt și prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.   

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pe site-ul societății nu au fost publicate documentele aferente adunărilor 
generale convocate pentru data de 12/13.02.2018; 

Prin adresele nr. DETA/369/16.01.2018 și DETA/617/25.01.2018, ASF a adus în atenția dlui. Popescu Alexandru, în calitate 
de Președinte al Consiliului de administrație al societății prevederile art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017 și art. 6 din  
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și a solicitat dispunerea măsurilor care se impun în vedere remedierii situației; 

Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017 și art. 6 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
fapta constituind o contravenție.  

Persoana responsabilă este domnul Alexandru Popescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății 
PETROLEXPORTIMPORT S.A.  

În temeiul prevederile art. 126 alin. (1) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 alin. (i) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art.92 
alin. (22) din Legea menționată,  

În ședința din data de 14.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 13.000 lei domnul Popescu Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al societății PETROLEXPORTIMPORT S.A.  
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 3 al Municipiului București, în termen de 15 zile de la 
comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 
coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare 
de la achitarea amenzii.  
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
Art. 4. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii.  
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Popescu Alexandru și societății PETROLEXPORTIMPORT S.A., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secţiunea 
Consumatori/Piaţa de capital/Sancțiuni şi pe website-ul B.V.B.  
Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 


