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AUTORIZAŢIA NR. 92 / 28.03.2018 
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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 TRADEVILLE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/7857/13.03.2018,  

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 următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în B-dul. Carol I nr. 34-36, Clădirea International Business Center 
Modern, et. 10, Sect. 2, București: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. LAE-STEREA CĂTĂLINA 310/26.03.2018 

 
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. LAE-STEREA CĂTĂLINA PFR02ASIF/402931 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare 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 TRADEVILLE S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 93 / 28.03.2018 
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 şi art. 28  

din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 



în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 10 alin.(1) 

și art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a 
persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A. prin adresa 
înregistrată la ASF cu nr RG/1600/19.01.2018, completată prin adresa nr. RG/3949/05.02.2018, nr. RG/4015/06.02.2018 și  
nr. RG/7851/13.03.2017, 

luând în considerare rezultatele interviurilor susținute de dna. Buduroiu Mirela-Lenuța și dl. Pintilie Vlad în data de 
06.03.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.03.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A. 
ca urmare a modificării componenţei conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 1/25.10.2017 
și nr. 5/25.10.2017 de numire a dnei. BUDUROIU MIRELA – LENUȚA și a dlui. PINTILIE VLAD în calitate de conducători ai SSIF.  
Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Conducerea societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A. 
are următoarea componenţă: 

- MILCHIȘ VASILE MIHAI;  
- SECARĂ DANIELA; 
- BUDUROIU MIRELA LENUȚA; 
- PINTILIE VLAD. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului 
de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite 
în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei conducerii, precizată la art. 1, 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 societatea de servicii de investiții financiare  
BT Capital Partners S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 94 / 28.03.2018 

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 conformitate cu prevederile art.1 alin. (6), art.3 pct.3, art.4 alin. (1) lit. a), art.5 alin. (2) și alin. (3), art.63 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. a) teza a II-a, art.6 alin. (1) și alin. (2), art.7 alin. (1) – (5), alin. (8) și alin. (9), 
art.17 alin. (4) lit. b) și art.44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu 
modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 71 lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 având în vedere solicitarea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., înregistrată la ASF prin adresele 
nr. RG 38200 din 23.05.2016 și RG 66332 din 16.09.2016 completate cu adresele RG 45328 din 24.06.2016; RG 65497 din 
13.09.2016; RG 68003 din 22.09.2016; RG 73825 din 19.10.2016; RG 73828 din 19.10.2016; RG 76873 din 04.11.2016; 
RG 75226 din 27.10.2016; RG 81032 din 13.12.2016; RG 3235 din 31.01.2017; RG 5839 din 17.02.2017; RG 9044 din 
15.03.2017; RG 14999 din 25.04.2017; RG 19857 din 18.05.2017; RG 24530 din 23.06.2017; RG 32774 din 22.08.2017; 
RG 333393 din 25.08.2017; RG 37228 din 27.09.2017; RG 38287 din 05.10.2017; RG 38299 din 05.10.2017; RG 32774 din 
22.08.2017; RG 40809 din 21.10.2017; RG 40891 din 30.10.2017; RG 40891 din 30.10.2017; RG 41349 din 31.10.2017; 
RG 44100 din 20.11.2017; RG 44144 din 21.11.2017; RG 2081 din 25.01.2018; RG 3841 din 05.02.2018; RG 4041 din 
06.02.2018, RG 4132 din 06.02.2018 și RG 8836 din 21.03.2018  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.03.2018,  

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

Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de fonduri de investiţii alternative,  
STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., cu sediul în Str. Heltai Gaspar nr. 29 loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 



Art. 2. Se atestă înscrierea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. în Registrul A.S.F. la Secţiunea 71 - 
Administratori de fonduri de investiţii alternative, Subsecţiunea 3 - Administratori de fonduri de investiţii alternative autorizați la A.S.F. 
(AFIAA), cu nr. PJR07¹AFIAA/120008. 
Art. 3. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. poate desfăşura următoarele activităţi:  
Domeniul și obiectul de activitate. 
Domeniul principal de activitate: cod CAEN 649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de 
pensii; 
Obiectul principal de activitate al societății clasificat conform Clasificării Activităților din Economia Națională (C.A.E.N.) este:  
cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a. Obiecte de activitate adiacente obiectului principal de activitate: 
Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare; 
Cod CAEN 6630 - Activități administrative a fondurilor; 
În conformitate cu prevederile OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor și ale Legii nr. 74/2015, serviciile prestate de societate vor fi următoarele: 
1. Societatea va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.  
2. Pe lângă administrarea O.P.C.V.M., societatea poate desfășura administrarea de fonduri de investiții alternative, activitate ce 
presupune: 
a) administrarea portofoliului; 
b) administrarea riscurilor. 
Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la: 
1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii; 
2. cererile de informare ale clienților; 
3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, stabilirea prețului, inclusiv aspectele fiscale și returnări de taxe; 
4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare; 
5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare; 
6. distribuția veniturilor; 
7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare; 
8. decontarea de contracte, inclusiv emiterea de cerificate; 
6. ținerea evidențelor; 
c) marketing și distribuție; 
d) activităţi legate de activele FIA, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare ale AFIA, administrarea 
infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială 
şi aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de 
administrarea FIA şi a societăţilor şi a altor active în care a investit. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

 
AUTORIZAŢIA NR. 95 / 30.03.2018 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/6983/05.03.2018, completată prin adresa nr. RG/8022/14.03.2018, 

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 în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
SWISS CAPITAL S.A., cu sediul social situat în București, B-dul. Dacia nr. 20, Clădirea „Romana Office”, et. 4, sect. 1, următoarea 
persoană: 
 



Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. ACHIRILOAIE ALEXANDRU 48/20.04.2012 
(ASIF) 

 
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. ACHIRILOAIE ALEXANDRU PFR02ASIF/402932 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare SWISS CAPITAL 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  
SWISS CAPITAL S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 96 / 30.03.2018 
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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 TRADEVILLE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/8041/14.03.2018,  

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 în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în București, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2, următoarea 
persoană: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. MARINESCU MĂDĂLINA-FLORENTINA ASIF: 19/18.02.2013 

 
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. MARINESCU MĂDĂLINA-FLORENTINA PFR02ASIF/402933 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE 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 TRADEVILLE S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
AUTORIZAȚIA NR. 97 / 30.03.2018 

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) şi art. 27 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 



în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 și art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 
investiții financiare, cu modificările 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) și (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, 

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. prin adresa 
înregistrată la ASF cu nr. RG/38971/11.10.2017, completată prin adresele nr. RG/44609/24.11.2017, nr. RG/48192/29.12.2017, nr. 
RG/3673/02.02.2018 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 315/05.03.2018,  

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
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 ZAHARIA CRISTINA LOREDANA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern 
în cadrul societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca,  
Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ZAHARIA CRISTINA LOREDANA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/120650 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern.  
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS 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 societății de servicii de investiții financiare  
BT CAPITAL PARTNERS S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
AUTORIZAŢIA NR. 98 / 30.03.2018 

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) lit. a), b), e) – i) și alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7511/08.03.2018,  
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 în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul social 
situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, sector 1, următoarea persoană: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. NISTOR MARIUS 283/20.03.2018 
(CI) 

 
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. NISTOR MARIUS  PFR02ASIF/402934 

 
Art. 3. RAIFFEISEN BANK 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 RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 395 / 26.03.2018 
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) şi art. 27 din 

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

ținând cont de prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor,  

în baza prevederilor Regulamentului (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), art.4 alin.(1), 
în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea societății de administrare Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. înregistrată la ASF cu nr. 

RG 7573 din 09.03.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M., secțiunea Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele 
europene (FDIA) Raiffeisen-Eurasie-Aktien Fonds înregistrat cu nr. CSC06FDIMAUT0002 și (FDIA) Raiffeisen-EuroPlus-Rent 
Fonds înregistrat cu nr. CSC06FDIMAUT0008 administrate de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ca urmare a încetării 
activității de distribuire a titlurilor de participare ale acestora pe teritoriul României. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 408 / 28.03.2018 
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) şi art. 27 din 

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea EISER INFRASTRUCTURE PARTNERS LLP înregistrată la ASF cu nr. RG/4643/12.02.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Societatea de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM)  
EISER CEE INFRASTRUCTURE FUND LP înregistrată în Registrul Public al ASF cu nr. PJM09SIAMGBR0021 administrată de  
EISER INFRASTRUCTURE PARTNERS LLP.  
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 409 / 28.03.2018 
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) şi art. 27 din 

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi 
a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea EXPONENT PRIVATE EQUITY LLP înregistrată la ASF cu nr. RG 5645/19.02.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondul de investiții alternative din alte state membre (FIAM)  
EXPONENT PRIVATE EQUITY PARTNERS III, LP administrat de EXPONENT PRIVATE EQUITY LLP:  



Denumire fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

EXPONENT PRIVATE EQUITY PARTNERS 
III, LP 

Decizia ASF nr. 1145 din 
29.08.2014 

CSC08FIAMGBR0025 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 412 / 28.03.2018 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 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, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/1600/19.01.2018, completată prin adresele nr. RG/3949/05.02.2018, nr. RG/4015/06.02.2018 și nr. RG/7851/13.03.2017,  

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 autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului acordată doamnei  
BUDUROIU MIRELA-LENUȚA prin Autorizația nr. 146/07.10.2016 în numele societăţii de servicii de investiţii financiare  
BT CAPITAL PARTNERS S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR132FARA/120027, reprezentând înregistrarea doamnei BUDUROIU MIRELA-LENUȚA 
în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
BT CAPITAL PARTNERS S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 413 / 29.03.2018 
În temeiul prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), art.7 alin. (2), art.14 și art.27  

din OUG nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

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

urmare adreselor SSIF GOLDRING S.A. înregistrate la A.S.F.,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.03.2018,  

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

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea INAR S.A. Brașov, iniţiată de societatea 
MAGIC INVEST S.R.L. Brașov, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 32.575 acţiuni, reprezentând 3,9065% din capitalul social 

 Valoare nominală: 2,5 lei/acţiune 

 Preţul de cumpărare este de: 4,5663 lei/acţiune  

 Perioada de derulare: 04.04.2018 – 18.05.2018 

 Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.  

 Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.  
Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 
de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile emise 
de societatea INAR S.A. Brașov permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători  
(persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de 
receptare.  
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7  
din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  



Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 414 / 29.03.2018 

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 ASF nr. 8/2015 privind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/7782/12.03.2018,  
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 RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul 
social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarelor persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 
1. DRAGOMIRESCU IOANA-CRISTIANA 58/09.04.2015 poz. 3 

2. DINU IOANA-MIHAELA 99/15.07.2016 poz. 2 

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

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

1. DRAGOMIRESCU IOANA-CRISTIANA PFR02ASIF/402744 

2. DINU IOANA-MIHAELA PFR02ASIF/292830 
 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 415 / 29.03.2018 

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, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 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, 

analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6730/01.03.2018, completată prin adresa nr. 
RG/8576/19.03.2018, 

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 autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei STOICA MIHAELA CORINA 
prin Decizia nr. 733/07.06.2010 în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C 
Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sectorul 1.  
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400471, reprezentând înregistrarea doamnei STOICA MIHAELA CORINA 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 RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 420 / 30.03.2018 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
analizând cererile RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/7359/07.03.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane, în numele 
RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1: 

Nume/prenume ASIF Act individual de autorizare 

POPESCU MIKLOS RALUCA Autorizație nr. 38/15.03.2016 poz. 4  

 
Art. 2. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnei POPESCU MIKLOS RALUCA să notifice ASF cu 
privire la acest aspect.  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


