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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 99 / 02.04.2018 
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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 68, art. 71 lit. a) și c)  

din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 1 alin (3), 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) 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 deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de BRD – Groupe Societe Generale S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 
RG/2792/31.01.2018, completată prin adresa nr. RG/3539/01.02.2018, precum și rezultatul interviului susținut în data de 12.03.2018 
în baza Deciziei ASF nr. 314/05.03.2018, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) – (3) și 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 HĂTĂRĂSCU ANDREEA GEORGIA, având Atestatul profesional nr. 211/08.02.2018, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. cu sediul social situat în 
București, Bdul. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei HĂTĂRĂSCU ANDREEA GEORGIA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/230651 în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern.  
Art. 3. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 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 BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 100 / 04.04.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a 
operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 9858/29.03.2018, 
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:  
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursului de formare profesională „Consultanți de investiții” 
având codul CIF9.2018, care va avea loc la București în următoarea perioadă: 
 
CIF9.2018 – 23 – 26 aprilie 2018 
 
Examenul va avea loc după cum urmează: 
CIF9.2018 – 27 aprilie 2018 
 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menţionat va avea următoarea componenţă:  
  
A) Pentru cursul cu codul: CIF9.2018, cu examinare în data de 27 aprilie 2018: 
 

 - Loredana Oancea - preşedinte 
 - RoseMarie Cîndescu - membru 
 - Ioan Aleman - membru 
 - Sergiu Paramanov - membru supleant 
 - Mianda Popescu - membru supleant 
 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică  
în Buletinul electronic al A.S.F.  

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 101 / 04.04.2018 

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 temeiul prevederilor art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din Regulamentul 
nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin.(1) 
lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 
privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților 
reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere cererea societății Depozitarul Central S.A. nr. 3445/30.01.2018, înregistrată la ASF cu nr. 
RG/2540/30.01.2018, completată prin adresa nr. RG/4238/07.02.2018, 

ținând cont de Decizia nr. 2/26.01.2018 a Consiliului de Administrație al societății Depozitarul Central S.A. prin care domnul 
Tănase Adrian a fost ales în calitate de administrator provizoriu, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., ca urmare a modificării 
componenţei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu Decizia C.A. nr. 2/26.01.2018, prin numirea domnului Tănase Adrian în 
calitate de administrator provizoriu. 



Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administraţie al societăţii DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are 
următoarea componenţă: 

 Marius-Adrian Moldovan – membru C.A.  

 Carmen Lucia Dumitrescu – membru C.A.  

 Dana Mirela Ionescu – membru C.A.  

 Cecilia Manta – membru C.A.  

 Radu Claudiu Roşca – membru C.A.  

 James William Turnbull – membru C.A.  

 Răzvan Florin Pașol – membru C.A.  

 Adrian Simionescu – membru C.A.  

 Adrian Tănase – administrator provizoriu 
 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 102 / 04.04.2018 

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 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. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11  
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 SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/28537/26.07.2017, completată prin adresele nr. RG/33192/25.08.2017, nr. RG/33323/25.08.2017, nr. RG/36652/21.09.2017, 
nr. RG/38762/10.10.2017, nr. RG/43205/14.11.2017, nr. RG/43457/15.11.2017 și nr. RG/47140/19.12.2017 și ținând cont de interviul 
susținut în data de 09.11.2017, 

având în vedere Autorizația ASF nr. 306/20.12.2017 
în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:  
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. (1) Articolul nr. 1 al Autorizației ASF nr. 306/20.12.2017 se modifică și va avea următorul conținut: 
”Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., ca urmare a modificării 

componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului BUT CRISTIAN VASILE în funcția de administrator 
provizoriu, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație din data de 05.07.2017.” 

(2) Autorizația ASF nr. 306/20.12.2017 se va modifica în mod corespunzător. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR.103 / 04.04.2018 

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 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. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11  
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 SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/47778/22.12.2017, completată prin adresele nr. RG/47832/27.12.2017, nr. RG/4029/06.02.2018, nr. RG/4065/06.02.2018,  
nr. RG/4241/07.02.2018, nr. RG/8520/19.03.2018 și nr. RG/9584/27.03.2018,  

având în vedere Autorizația ASF nr. 306/20.12.2017, modificată prin Autorizația ASF nr. 102/04.04.2018, 
în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:  
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnului BUT CRISTIAN VASILE în funcția de membru al 
Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 3 din data de 05.10.2017. 
Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarea 
componenţă: 

- MOLDOVAN DARIE VASILE  
- MANCAȘ CĂTĂLIN   
- MADEM AURELIAN   
- GHERGHELAȘ DAN NICOLAE 
- BUT CRISTIAN VASILE. 

 
Art. 3. SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen 
de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare 
ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, 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 autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZUL NR. 99 / 04.04.2018 

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, art. 27  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 

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

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de 

investiții alternative, 

în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

având în vedere prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,   

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (1) și (2), 

art. 8, art. 10 alin. (1), 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.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu 

nr.2266/26.01.2018, completată prin adresa înregistrată cu nr. 6998/05.03.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018,  

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

AVIZ 

Art. 1 – Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenţei 

Consiliului de Administrație al societății, prin numirea dlui Ciucioi Ionel Marian în funcția de administrator provizoriu al societății, până 

la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 a Consiliului de administrație al societății din 

data de 16.01.2018, respectiv Actul constitutiv al societății, actualizat la data de 26.01.2018. 

Art. 2 – Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Banat – Crișana S.A. este următoarea: 

1. Drăgoi Bogdan - Alexandru 

2. Străuț Radu Razvan 

3. Marica Sorin 

4. Pfister Marcel Heinz 

5. Ciucioi Ionel Marian 

Art. 3 – S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de 

înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor prevăzute 

la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 



Art. 4 – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. şi va fi publicat în Buletinul A.S.F., 

forma electronică. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 434 / 04.04.2018 
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. 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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6884/02.03.2018,  
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 autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată, 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, următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Autorizația 

1 NICULAE BOGDAN 246/25.11.2015 

 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. 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 NICULAE BOGDAN PFR02ASIF/402797 

 
Art. 3 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. 435 / 04.04.2018 
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), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 24 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, 

analizând cererile Băncii Comerciale Române S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/7021/05.03.2018 și  
nr. RG/7442/08.03.2018, completate prin adresa nr. RG/9823/28.03.2018, 

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 delegat acordată în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.  
cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor persoane: 

Nr. crt. Nume și prenume  Act individual de autorizare Număr înscriere în Registrul ASF 

1. IRIMIN EMANUEL FLORIN Autorizația nr. 196/05.08.2014 PFR02ADEL/401041 

2. SĂLĂȘAN RAMONA-IOANA Autorizația nr. 154/17.08.2015 – poz. 2 PFR02ADEL/021095 
 

Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația ca la data reluării activității persoanelor menționate la art. 1 să notifice 
A.S.F. cu privire la acest aspect.  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 436 / 04.04.2018 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin.(1), art. 6 alin. (1) și (3) şi art. 7 alin. (2) din  

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcţionării S.C. Depozitarul Central S.A. şi  
Decizia C.N.V.M. nr. 1407/20.06.2006, 

în baza prevederilor art.99 alin.(2) din Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis  
în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţ irea 
decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 
98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 lit.a), b) și i) și art. 98 alin.(2) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare,  

analizând solicitarea Depozitarului Central S.A. transmisă prin adresa nr.9921/20.03.2018, înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/8743/20.03.2018,  

având în vedere adresa Băncii Naţionale a României nr. XXVII/287/29.03.2018,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 4 aprilie 2018,  

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

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Codului Depozitarul Central S.A. aprobat prin  
Decizia C.N.V.M. nr. 1407/20.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul Depozitarul Central S.A. menţionate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligaţia să republice Codul Depozitarului Central S.A. 
Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare-Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei 
decizii. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Decizia ASF nr.436 / 04.04.2018 
 

Modificări la Codul Depozitarului Central S.A. 
 
1. Alin. (2) al art. 71 din Titlul I al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Intermediarii care intentioneaza sa utilizeze sistemul de conturi globale au obligatia de a efectua verificari interne, conform 
procedurilor proprii, prin care se certifica faptul ca numarul total de instrumente financiare existente in raportarile catre clienti coincide 
cu cel evidentiat in contul global deschis la Depozitarul Central.” 
 
2. După alin.(2) al art. 71 din Titlul I al Codului Depozitarului Central se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: 
 
„(3) Verificarile prevazute la alin. (2) sunt efectuate de catre functiile cu atributii de control ori desemnate in acest sens de catre 
intermediar si sunt supuse auditului intern periodic. La solicitarea Depozitarului Central, intermediarii sunt obligati sa puna la dispozitie 
constatarile auditorului intern in legatura cu verificarile prevazute la alin. (2), in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.” 
 
3. Lit. c1) a art.8 din Titlul I al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„c1) sa asigure segregarea functiilor in ceea ce priveste desfasurarea de operatiuni in sistemul Depozitarului Central. In acest sens, 
intermediarii au obligatia sa se asigure cel putin de faptul ca persoanele care urmeaza a fi autorizate in calitate de agenti participanti 
nu detin si calitatea de operatori participanti pentru eliberarea extraselor de cont si nu desfasoara activitati de reconciliere zilnica.” 
 
4. Lit. d) a art.181 din Titlul I al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
 



„d) sa efectueze lunar verificari interne, conform procedurilor proprii, prin care se certifica faptul ca numarul total de instrumente 
financiare existente in raportarile catre clienti coincide cu cel evidentiat in contul global deschis la Depozitarul Central. Rezultatul se 
transmite la Depozitarul Central cu periodicitate lunara, in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei pentru care au fost 
efectuate verificarile interne, sub semnatura persoanei autorizate in relatia cu Depozitarul Central.” 
 
5. Lit. e) a alin.(1) al art. 45 din Titlul I al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„e) sa nu detina calitatea de agent participant.” 
 
6. Alin. (21) al art.2 din Titlul IV al Codului Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(21) Entitatile care asigura custodia instrumentelor financiare trebuie sa utilizeze practici de evidenta si proceduri de pastrare in 
siguranta prin care sa se asigure protejarea instrumentelor financiare ale clientilor, cu respectarea prevederilor prezentului cod 
referitoare la: 
a) asigurarea separarii instrumentelor financiare detinute in nume propriu de cele detinute in numele clientilor; 
b) efectuarea reconcilierii zilnice;  
c) efectuarea verificarilor interne prin care se certifica faptul ca numarul total de instrumente financiare existente in raportarile catre 
client coincide cu cel evidentiat in contul global deschis la Depozitarul Central. 
Entitatile care asigura custodia instrumentelor financiare au obligatia si raspunderea exclusiva sa asigure protejarea instrumentelor 
financiare ale clientilor.” 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 437 / 04.04.2018 

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 temeiul prevederilor art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33  
din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin.(1) 
lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea 
și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea societății Depozitarul Central S.A. nr. 3445/30.01.2018, înregistrată la ASF cu  
nr. RG/2540/30.01.2018, completată prin adresa nr. RG/4238/07.02.2018, 

ținând cont de Decizia nr. 2/26.01.2018 a Consiliului de Administrație al societății Depozitarul Central S.A. prin care domnul 
Tănase Adrian a fost ales în calitate de administrator provizoriu, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Tănase Adrian, în calitatea de administrator provizoriu al societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., până 
la întrunirea primei adunări generale ordinare a acționarilor care va avea scrisă pe ordinea de zi alegerea administratorului. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 438 / 05.04.2018  
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), 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,   

Având în vedere:  
Prin raportul curent din data de 09.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a informat investitorii cu privire la decizia 

Directoratului societății întrunit în ședința din data de 08.03.2018 referitoare la convocarea A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2018. 
Potrivit raportului curent din data de 28.03.2018, publicat de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în data de 28 martie 2018, un grup 

de acţionari care deţin împreună 5,000234% din capitalul social al societății au solicitat completarea ordinii de zi a  
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018. 



În data de 29.03.2018 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a publicat ordinea de zi revizuită, în raport cu care susține că a fost 
completată la cererea acționarilor cu următoarele două puncte: 

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A., compusă din cinci membri, respectiv 
Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buţan şi Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii;  

[…] 
10. Aprobarea pornirii acţiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală – Preşedinte Executiv/Director General al  

S.I.F. Transilvania S.A. Mandatarea Preşedintelui sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Supraveghere ca persoană împuternicită să 
exercite acţiunea în justiţie. 

 
Totodată, ordinea de zi publicată la data de 29.03.2018 cuprinde completările conform inițiativei Directoratului, astfel: 
8. Aprobarea revocării domnului Constantin Frăţilă din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere;  
9. Aprobarea revocării domnului Crinel Valer Andănuţ din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere. 

 
Conform prevederilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990R unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, 

cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării A.G.A., introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi, iar ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari trebuie să fie publicată cu îndeplinirea cerinţelor 
prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înainte de data adunării generale 
menţionată în convocatorul iniţial.    

Administratorii societății au obligația de a da curs solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, întocmai 
cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării, modificării, 
fragmentării sau limitării propunerilor exprimate, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se 
pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora. 

Din analiza efectuată s-a constatat că, în ceea ce privește pct. 2 de pe ordinea de zi completată, reprezentanții  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. au inclus numai două dintre cele patru persoane propuse de acționari ca membri ai comisiei de numărare 
a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A. 

În conformitate cu prevederile legale incidente, Directoratul societății avea obligația de a introduce pe ordinea de zi 
propunerile integrale ale acționarilor, astfel cum acestea au fost formulate, urmând ca acționarii să se pronunțe în cadrul A.G.A. 

În ceea ce privește rezoluțiile introduse din inițiativa directoratului în ordinea de zi completată, Legea nr. 31/1990R nu 
interzice expres administratorilor posibilitatea de a completa convocatorul inițial al unei adunări generale a acționarilor, însă această 
operațiune trebuie să se realizeze cu respectarea cerințelor impuse de legea cadru în materie societară, respectiv de prevederile art. 
117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R care impun ca termenul de întrunire a A.G.A. să nu fie mai mic de 30 de zile de la publicarea 
convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acest termen fiind aplicabil și în cazul convocatorului completat.   

În acest sens învederăm Decizia civilă nr. 1677/10.10.2012, pronunțată de Curtea de Apel București  
în dosarul nr.47039/3/2010, prin care instanța a reținut faptul că „primul convocator nu a respectat cerința legii în condițiile în care a 
inclus pe ordinea de zi propunerea de modificare a actului constitutiv, fără a indica și textul propunerii”, iar „cel de-al doilea convocator 
a cuprins textul integral al propunerii de modificare a actului constitutiv, însă a fost publicat cu mai puțin de 30 de zile de la data ținerii 
adunării generale din 06.09.2010, contrar cerinței impuse de art. 117 alin. 2”, astfel încât „hotărârea adoptată în cadrul acestei adunări 
generale este lovită de nulitate (…), iar nulitatea care operează este nulitatea absolută”. 

Se constată că ordinea de zi a fost completată și din inițiativa directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. la data de 29.03.2018 
(publicată în M.Of., Partea a IV-a nr. 1268 din 30.03.2018), în condițiile în care A.G.A. a fost convocată pentru data de 27/28.04.2018, 
respectiv cu nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R.   

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) și art. 92 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 3 alin. (1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în  
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a ordinii de zi a A.G.O.A convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează: 

a) completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor 
exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, 
Ion Mârleneanu, Dumitru Buţan şi Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. 

și 
b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 

alin.(2) din Legea nr. 31/1990R,  
respectiv: 
- Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A. compusă din cinci membri,  

respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buţan şi Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul 
societății. 

- Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere; 
- Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere. 

Art. 2. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor 
dispuse.  



Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. TRANSILVANIA S.A. În cazul în care entitatea vizată nu poate fi 
contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F., forma electronică și la B.V.B. 
Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară - 
Secțiunea Consumatori - Piață de capital - Decizii și pe website-ul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 439 / 05.04.2018 
Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin.(1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3) art. 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 alin. (1), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă, 

în baza solicitărilor SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. adresate A.S.F.  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018,  

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

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii RETRASIB S.A Sibiu iniţiată de  
SGB-SMIT International GmbH, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 32.552.441 acţiuni reprezentând 32,5485% din capitalul social 

 Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune 

 Preţul de cumpărare este de: 0,2960 lei/acţiune 

 Perioada de derulare: 16.04.2018 – 07.05.2018 

 Intermediarul ofertei: SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. 

 Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F., care a transmis către intermediarul ofertei 
angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei. 

 
Art. 2. Participantii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 
de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile societăţii 
RETRASIB S.A. Sibiu 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 prevăzute 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 


