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AUTORIZAȚIA NR. 108 / 19.04.2018 
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, 

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

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul nr. 8/2015, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/8581/19.03.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societății de servicii 
de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților 
nr. 237B, et. 2, Sector 1: 

Nr. crt. Nume/Prenume Atestat profesional 

1. SUCIU ADRIANA MARIA ASIF: 150/26.02.2008 

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

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

1. SUCIU ADRIANA MARIA PFR02ASIF/402938 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea 
autorizaţiei acordată persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare 
de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE 
ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 



 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 109 / 19.04.2018 
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. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (3¹) și (4) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 
alin. (1), (3) și (4) și art. 11 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, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. 
RG/5521/16.02.2018 și completată prin adresa cu nr. RG/8246/15.03.2018, precum și rezultatele interviului susținut conform Deciziei 
ASF nr.396/26.03.2018, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează dra DUMITRU GEORGIANA - ALINA, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea 
riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în Bdul Carol I nr. 34-36, 
Clădirea IBC Modern, et. 10, Sect. 2, București. 
Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane, menţionată la art. 1, în Registrul ASF, în calitate de persoană responsabilă cu 
evaluarea și administrarea riscurilor:  

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

1. DUMITRU GEORGIANA - ALINA PFR132FARA/400054 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 110 / 19.04.2018 
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. 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 VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu 
nr. RG/7487/08.03.2018, completată prin adresa nr. RG/9714/28.03.2018, 

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 
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, sector 4, următoarea persoană: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1.  
BRĂDICEANU ANDI 

3443/02.10.2006 
(ASIF) 

20/30.06.2016 
(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. BRĂDICEANU ANDI  PFR02ASIF/402939 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 111 / 19.04.2018 

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 Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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

în baza prevederilor art. 24 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 conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea nr 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 

 luând în considerare prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (11) și art. 8 alin. (5) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 
10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative cu modificările și comletările ulterioare 

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), (3) și art. 11 alin. 

(1) și (2) 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, 

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Autorității 

de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 

 având în vedere solicitarea S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG  46870 din 15.12.2017 

completată prin adresele  RG  3883 din 05.02.2018,  RG  3920 din 05.02.2018. RG 7424 din 08.03.2018 și RG 7778 din 12.03.2018  

coroborat cu rezultatul interviului susținut de doamna Adriana Elena Balea în data de 27.03.2018, 

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

emiterea următorului act individual 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează doamna Adriana Elena Balea, în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.A.I. GLOBINVEST S.A., 

cu sediul social situat în Cluj-Napoca, strada Universității nr. 3, ap. 23, județul Cluj. 

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Adriana Elena Balea în Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR/13² în funcția-cheie de administrare 

a riscului în cadrul S.A.I. GLOBINVEST S.A. 

Art. 3. S.A.I. GLOBINVEST S.A., are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi 

radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, 

forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 112 / 19.04.2018 

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. 14 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 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 alin. (1), 
(2) și (4)  din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin 
funcţii - cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin adresa 
înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/47413/20.12.2017, completată prin adresele nr. RG/47734/22.12.2017 și nr. RG/4468/09.02.2018 și 
ținând cont de interviul susținut în data de 22.03.2018,  

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Dobran Emilian 
în calitate de conducător, în locul domnului Chatzisarros Dimitrios, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație 
nr. 149/23.11.2017. 
Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, conducerea societății de servicii de investiții financiare 
 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. are următoarea componenţă: 

- RUXĂNDESCU NICOLETA 
- DOBRAN EMILIAN. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA 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 conducerii societății, 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 societatea de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 113 / 19.04.2018 

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 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 alin. (1), 
(2) și (4) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin 
funcţii - cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin adresa 
înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/47734/22.12.2017, completată prin adresa nr. RG/4468/09.02.2018 și ținând cont de interviul susținut 
în data de 22.03.2018,  

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea 
domnului Dobran Emilian în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA din data 
de 20.12.2017. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA 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. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 468 / 17.04.2018 
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. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (11), alin. (2) și 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) și alin. (2) și art 23 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu  

nr. RG/10123/29.03.2018, 
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 delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., cu 
sediul social situat în Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, Târgu Mureș, Jud. Mureș, următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Autorizație 

1. ANDREI ELVIS 224/10.09.2014 

 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane: 

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

1. ANDREI ELVIS PFR02ADEL/281044 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. și 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 469 / 17.04.2018 
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/10891/03.04.2018 și  
nr. RG/10892/03.04.2018,  

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/prenume ASIF Act individual de autorizare Număr înscriere în Registrul ASF 

1. PARFENIE RALUCA CORNELIA Decizia nr. 406/02.05.2012 – poz. 7 PFR02ADEL/400912 

2. SURU ANCA ALEXANDRA Autorizația nr. 308/21.12.2017 – 
poz. 41 

PFR02ADEL/221310 

 
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. 470 / 18.04.2018 
 

Având în vedere următoarele: 
 prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- acțiunile societății PETAL S.A. au fost transferate de drept la data de 23.11.2017 pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare 
administrat de BVB în temeiul dispozițiilor Regulamentului nr. 2/2017, în contextul fuziunii prin absorbție a SIBEX de către 
BVB, 

- respectând termenul legal în care se impunea convocarea AGEA, societatea a publicat raportul curent aferent convocării 
AGEA pentru data de 19-20.03.2018, convocatorul, publicat în Monitorul Oficial nr. 635/14.02.2018, având pe ordinea de zi 
următoarele: 
”1. Aprobarea continuării tranzacționării acțiunilor emise de către PETAL în cadrul ATS-Sistem de Tranzacționare administrat 
de BVB, piața AeRO, ca urmare a fuziunii prin absorbție a SIBEX-Sibiu Stock Exchange de către Bursa de Valori București. 
2. Aprobarea tranzacționării în cadrul unui alt sistem alternativ de tranzacționare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia. 
3. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de către PETAL în cadrul ATS-BVB, piața AeRO și 
transformarea în societate de tip închis. Aprobarea procedurii de retragere a acționarilor societății. 
[….]”  

- potrivit convocatorului ”Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale, referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.petal.ro și/sau la sediul societății începând cu 
[…]14.02.2018”, însă din verificările efectuate pe site-ul emitentului pentru anul 2018 nu s-a regăsit materialul pe care 
conducerea societății era obligată să-l prezinte acționarilor conform Regulamentului ASF nr. 2/2017, art.3 alin.(3), respectiv 
un raport cuprinzând prezentarea sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate valorile mobiliare ale 
emitentului, potrivit alin. (1) lit. a) al art. 3 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2017. 

- în data de 21.03.2018 societatea a publicat pe site-ul BVB raportul curent aferent hotărârilor adoptate în AGEA din data de 
19.03.2018, respectiv: 

o Hotărârea 1: cu un număr de 603.392 de voturi, ”Nu se aprobă: […] Continuarea tranzacționării acțiunilor emise 
de către PETAL în cadrul ATS - Sistem Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB, piața AeRO[…]”; 

o Hotărârea 2: cu un număr de 603.392 de voturi, ”Se aprobă: […] Tranzacționarea în cadrul unui alt sistem alternativ 
de tranzacționare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004 […]”, Consiliul de Administrație fiind împuternicit să identifice 
” […] un sistem alternativ de tranzacționare național sau internațional în vederea tranzacționării acțiunilor PETAL 
[…]”;  

o Hotărârea 3: cu un număr de 603.392 de voturi, ”Nu se aprobă: […] Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor 
emise de PETAL și transformarea în societate de tip închis, prin urmare nici procedura de retragere a acționarilor”. 

- conform dispozițiilor Regulamentului A.S.F. nr. 2/2017 art. 4 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data AGEA din 19.03.2018 
emitentul trebuie să depună la operatorul de sistem o cerere privind tranzactionarea în continuare/tranzacţionare în cadrul 
sistemului alternativ de tranzacţionare În cazul de față acționarii respingând tranzacționarea în continuare pe Sistemul 
Alternativ de Tranzacționare al BVB și neexistând un alt Sistem Alternativ de Tranzacționare aprobat, obligația legală 
prevăzută de Regulamentul A.S.F. nr. 2/2017 nu poate fi pusă în aplicare. 

- în România un alt sistem alternativ de tranzacționare aprobat în baza Legii nr. 297/2004, în afara celui administrat de BVB, 
nu este aprobat de către A.S.F., iar tranzacționarea acțiunilor pe un sistem alternativ internațional nu este o hotărâre adoptată 
în limitele impuse de art. 3 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2017 care obligă Consiliul de Administrație să convoace 
AGEA care să aibă pe ordinea de zi: 
”a) tranzacţionarea în continuare a valorilor mobiliare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de 
OS2/tranzacţionarea în cadrul unui alt sistem alternativ de tranzacţionare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia […]”, sau  
 b) retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționare, cu respectarea dreptului acționarilor de a se retrage din societate”. 
Legea nr. 297/2004, potrivit art. 1 alin. (2), se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1)  
din Legea nr.297/2004, desfăşurate pe teritoriul României. Hotărârea adoptată la pct. 2 al AGEA din 19.03.2018 prin care 
”[…] Împuternicește Consiliul de Administrație să identifice un sistem alternativ de tranzacționare […] internațional în vederea 
tranzacționării acțiunilor PETAL […]”, excede subiectului propus pe ordinea de zi la acest punct, pe ordinea de zi nefiind 
vreun subiect referitor la tranzacționarea acțiunilor pe un sistem alternativ de tranzacționare internațional. 
Astfel hotărârile AGEA din data de 19.03.2018 nu pot fi puse în aplicare într-un timp rezonabil, fiind afectate interesele 

acționarilor societății. 
Conform art. 2 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 24/2017, A.S.F. poate să solicite consiliului de administrație al emitenților întrunirea 

membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie  
înscrise pe ordinea de zi. 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație al PETAL S.A. Huși (CUI 841186) are obligația să dispună convocarea AGEA în cel mult 30 de zile 
de la data comunicării deciziei și de a asigura desfășurarea adunării generale a acționarilor cu stricta respectare a prevederilor legale 
incidente în materia organizării și desfășurarii adunărilor generale, precum și a prevederilor Regulamentului nr.2/2017, astfel încât 
acționarii să poată adopta o decizie cu privire la: 

 
- menținerea calității de societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare 

administrat de Bursa de Valori București (AeRO), sau 
 

- retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății PETAL S.A. Huși, cu acordarea dreptului de retragere al acționarilor. 
Art. 2. Nerespectarea obligației prevăzute la art. 1 din prezenta Decizie se sancționează conform prevederilor legale. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației 
impuse prin prezenta Decizie. 
Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății PETAL S.A. Huși cu sediul în str. AL. I. Cuza nr. 99, Mun. Huși, jud. Vaslui.  
Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate. În cazul în care partea 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. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
   

DECIZIA NR. 471 / 18.04.2018 
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 

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

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 BT Capital Partners S.A., înregistrate la ASF,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2018,  

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 CEMACON S.A. Cluj-Napoca iniţiată de 
societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 5.699.511 acţiuni reprezentând 5% din capitalul social 

 Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune 

 Preţul de cumpărare este de: 0,55 lei/acţiune 

 Perioada de derulare: 25.04.2018 – 17.05.2018  

 Intermediarul ofertei: SSIF BT Capital Partners S.A. 

 Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.  
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 
societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca 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. 
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, varianta electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
   

DECIZIA NR. 472 / 18.04.2018 
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. 14 și art. 27  

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2) și art. 47 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi cele ale art. 21 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

urmare adreselor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca, înregistrate la A.S.F., 



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent produselor structurate emise de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 2. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a produselor structurate emise 
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca se va realiza în baza prospectului de bază, a termenilor finali aferenţi şi a 
reglementărilor BVB. 
Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare vor fi depuse la A.S.F.,  
în vederea aprobării lor.  
Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 475 / 18.04.2018 
privind plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A.  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 438 / 05.04.2018 
 

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 a lin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11335/10.04.2018, completată prin adresa înregistrată cu  

nr. RG/11484/10.04.2018, SIF Transilvania S.A., (denumită în continuare petenta), a formulat plângere prealabilă împotriva  
Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 prin care solicită revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018, s-au instituit în sarcina petentei următoarele obligații: 
„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”. 
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 17.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 488 / 19.04.2018 
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. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. 

RG/5521/16.02.2018 și completată prin adresa cu nr. RG/8246/15.03.2018, 
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 societății de servicii de investiții 
financiare TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în Bdul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, et. 10, Sect. 2, București, 
următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Autorizație 

1. DUMITRU GEORGIANA- ALINA 272/27.11.2014 

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

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

1. DUMITRU GEORGIANA- ALINA PFR02ASIF/402717 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. și 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 489 / 19.04.2018 

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. 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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11248/05.04.2018, 
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 LUDOȘANU CORINA-PETRONELA  
prin Autorizația nr.167/31.08.2015 – poz. 2 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/401119 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a 
doamnei LUDOȘANU CORINA-PETRONELA. 
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 
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DECIZIA NR. 490 / 19.04.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Bancpost S.A., în calitate de depozitar al fondurilor de investiții administrate 
de S.A.I. Globinvest S.A., conform planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic 
transmis entității, precum şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 1932 lit. g) din 
O.U.G. nr. 32/2012, art. 212  alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și lit. d) și 
art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În şedinţa din data de 17.04.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se instituie în sarcina Bancpost S.A., în calitate de depozitar, cu sediul social în București, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6A,  

Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/9052/1991, CUI 404416, obligația implementării, în termen de 

maximum 90 de zile, a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii. 

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Bancpost S.A. va 

informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea 

prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Bancpost S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 492 / 19.04.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

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

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Piraeus Bank România S.A. în calitate de intermediar instituție de credit 

conform planului de control pe anul 2017, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis 

entității, precum și obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. h) din 

Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. 

nr.11/2016, 

În şedinţa din data de 17.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Piraeus Bank România S.A., în calitate de intermediar instituție de credit, identificată prin  

CUI RO 7025592, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/1441/1995, înscrisă în Registrul A.S.F. cu  

nr. PJR01INCR/400014/22.10.2008, cu sediul social în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, obligația 

implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile.  

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit,  

Piraeus Bank România S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea 

prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Piraeus Bank România S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 


