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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 114 / 23.04.2018 
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, 

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 

privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea  

Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la A.S.F. cu numerele: RG/8741/20.03.2018, 

RG/8740/20.03.2018, RG/8739/20.03.2018, RG/8737/20.03.2018, RG/8738/20.03.2018,       
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 delegat, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în 
București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane: 

Nr. crt. Nume Nr. Atestat Profesional 

1. MIHAI FLORENTINA-NICULINA 315/27.03.2018 
(CI) 

2. BERECKI GABRIELA 320/27.03.2018 
(CI) 

3. ȘTEFAN ADINA-ANDREEA 314/27.03.2018 
(CI) 

4. IUHASZ CRISTINEL-ALEXANDRU 321/27.03.2018 
(CI) 

5. MĂCIUCĂ ANDREEA-MIHAELA 313/27.03.2018 
(CI) 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agent delegat: 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. MIHAI FLORENTINA-NICULINA PFR02ADEL/171536 

2. BERECKI GABRIELA PFR02ADEL/171537 



Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

3. ȘTEFAN ADINA-ANDREEA PFR02ADEL/401538 

4. IUHASZ CRISTINEL-ALEXANDRU PFR02ADEL/201539 

5. MĂCIUCĂ ANDREEA-MIHAELA PFR02ADEL/401540 

 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate 
la art. 1 şi radierea acestora din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 115 / 23.04.2018 
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, 

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii 

pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind 

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

ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/10615/02.04.2018, 
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 
VOLTINVEST S.A., cu sediul social situat în Craiova, str. Tufanele nr.1, jud. Dolj, următoarea persoană: 

Nr. crt. Nume Nr.Atestat Profesional 

1. POPESCU IONELA LAURA 324/17.04.2018 

 
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/ Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. POPESCU IONELA LAURA PFR02ASIF/162940 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST S.A., are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionata la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucratoare 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 VOLTINVEST S.A., 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 119 / 26.04.2018 

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. 14 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 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. 13 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. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa  

nr. RG 3709 din 02.02.2018 completată prin adresele RG 6394 din 27.02.2018 și RG 8590 din 19.03.2018 coroborat cu rezultatul 

interviului susținut de domnul Robert Iulian Dănilă în data de 04.04.2018, 

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 domnul Robert Iulian Dănilă, în funcția-cheie de reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul 

S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul social situat în București, b-dul Dacia nr. 20, Clădirea Romana Office, 

etaj 4, sector 1. 

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Robert Iulian Dănilă în Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400652 în funcția de 

reprezentant al compartimentului de control intern în cadrul S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. 

Art. 3. S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 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. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. 

şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 497 / 23.04.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27  

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

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

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

ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015  

privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. 

nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. nr. 78/19.03.2018, 

înregistrată la ASF cu nr. RG/8746/20.03.2018, 

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 următoarei persoane în numele societăţii de 

servicii de investiţii financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, Cal. Dorobanților nr. 237B, 

et. 2, sector 1: 

Nume Decizie/Autorizaţie 

RĂDUCANU MARIUS 442/12.05.2011 - poz. 2 

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

Nume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

RĂDUCANU MARIUS PFR02ASIF/232441 

 



Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii 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 
 

DECIZIA NR. 500 / 23.04.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015  
privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea  
Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. nr. 478/20.03.2018, înregistrată 

la ASF cu nr. RG/8835/21.03.2018, 
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 următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși  
nr. 74-76, parter, jud. Cluj: 

Nume și prenume Decizie/Autorizaţie 

PĂȘĂLAN ALEXANDRU 210/08.10.2015 – poz. 3 

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

Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

PĂȘĂLAN ALEXANDRU PFR02ASIF/402784 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 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 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 501 / 23.04.2018 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrate la ASF cu                                         

nr. RG/7893/13.03.2018, nr. RG/7894/13.03.2018 și nr. RG/7895/13.03.2018, 
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 societăţii de servicii de investiţii 
financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș, următoarelor persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie 

1. TULBURE ROMUL 168/04.07.2014  

2. ALBU RODICA-ELENA 1502/19.05.2005 poz. 1 

3. PAVEL ADINA-FULVIEA 1769/01.04.2004  

 
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. TULBURE ROMUL PFR02ASIF/302689 

2. ALBU RODICA-ELENA PFR02ASIF/350863 

3. PAVEL ADINA-FULVIEA PFR02ASIF/320865 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 502 / 23.04.2018 
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, 

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, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/10656/02.04.2018 și                                    

nr. RG/10658/02.04.2018, 
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 retrag autorizaţiile de agent pentru servicii de investiţii financiare acordate, 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 Autorizaţie 

1. CIOPLEA FLORIN ȘTEFAN Autorizația nr. 196/01.10.2015 – poz.1 

2. MORTUN-RACOVIȚĂ ȘTEFAN Autorizația nr. 222/10.09.2014 

 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare 
a următoarelor persoane: 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

1. CIOPLEA FLORIN ȘTEFAN PFR02ASIF/232779 

2. MORTUN-RACOVIȚĂ ȘTEFAN PFR02ASIF/402705 

 



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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 506 / 24.04.2018 

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 următoarele:  
Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 

A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania -  
Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, membrii acestuia deținând în mod cumulat 
un număr de 31.683.569 acțiuni, reprezentând 5.46112% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., după cum urmează: 

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. 
Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 al Erste Group Bank publicat pe website-ul 

www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania –  
Opportunity Fund Cooperatief U.A. 

În acest context, urmărind deţinerile directe/indirecte ale Erste Group în Business Capital for Romania –  
Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank. 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:  
a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau  
b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de 

administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau  
d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă 

sau un control. 
Potrivit clauzelor statutare, dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor 

fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci 
la sută (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, şi ocuparea oricăror locuri 
vacante şi propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, aşa cum au fost anunțate în convocatorul adunării. 

În speță, participația Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă 
acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și 
de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d) din 
Legea nr. 24/2017. 

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt 
persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 

Potrivit art.2 (2) din Legea nr.24/2017 în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele 
cu celelalte. 

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art.2 alin. (2) lit. a) din Legea nr.24/2017, 
se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. şi ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A. 

2. FDI ERSTE BALANCED RON ŞI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA 
FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 
Acționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%). 
Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 publicat pe website-ul www.erstegroup.com, rezultă că 

ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH şi SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. sunt deţinute direct/indirect în proporţie de 
aproximativ 100% de Erste Group Bank.  

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca 
majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel 
incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d) din Legea nr. 24/2017. 

Astfel, urmărind lanţul de deţinere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deţine direct/indirect în proporţie de 
~100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entităţi. 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:  
 
a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau  



b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de 
administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau  

d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă 
sau un control. 

 
Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt 

persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 

Potrivit art.2 (2) din Legea nr.24/2017 în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele 
cu celelalte; d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investiţiilor şi cu societatea-mamă a societăţii de 
administrare a investiţiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeaşi societate de administrare între ele. 

 
În aceste condiţii, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art. 2 alin. (2) lit. a) și d) din  

Legea nr.24/2017, coroborat cu art. 2861 din Legea nr. 297/2004 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON şi  
FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și  
ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A. 

Din informațiile comunicate de către Depozitarul Central, la data de 12.04.2018, membrii grupului ERSTE,  
format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și  
FDI Erste Equity Romania, dețineau în mod cumulat 5.46112% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Grupul format din acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A.,  
FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, prezumați că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei, va fi publicată în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității 
de Supraveghere Financiară - Secțiunea Consumatori - Piață de capital - Decizii, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A.,  
Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și  
FDI Erste Equity Romania, și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 507 / 24.04.2018 

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 următoarele:  
Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 

A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania -  
Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, membrii acestuia deținând în mod cumulat 
un număr de 31.683.569 acțiuni, reprezentând 5.46112% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., după cum urmează: 

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. 
Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 al Erste Group Bank publicat pe website-ul 

www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania –  
Opportunity Fund Cooperatief U.A. 

În acest context, urmărind deţinerile directe/indirecte ale Erste Group în Business Capital for Romania –  
Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank. 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:  
a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau  
b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de 

administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau  



d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă 
sau un control. 

Potrivit clauzelor statutare, dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor 
fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci 
la sută (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, şi ocuparea oricăror locuri 
vacante şi propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, aşa cum au fost anunțate în convocatorul adunării. 

În speță, participația Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă 
acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și 
de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d) din 
Legea nr. 24/2017. 

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt 
persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 

Potrivit art.2 (2) din Legea nr.24/2017 în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele 
cu celelalte. 

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art.2 alin. (2) lit. a) din Legea nr.24/2017, 
se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. şi ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A. 

2. FDI ERSTE BALANCED RON ŞI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA 

FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 

Acționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%). 

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 publicat pe website-ul www.erstegroup.com, rezultă că 

ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH şi SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. sunt deţinute direct/indirect în proporţie de 

aproximativ 100% de Erste Group Bank.  

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca 

majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel 

incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d) din Legea nr. 24/2017. 

Astfel, urmărind lanţul de deţinere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deţine direct/indirect în proporţie de 

~100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entităţi. 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:  

 

a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau  

b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de 

administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau  

d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă 

sau un control. 

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt 

persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 

comună în legătură cu un emitent. 

Potrivit art.2 (2) din Legea nr.24/2017 în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că 

acţionează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele 

cu celelalte; d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investiţiilor şi cu societatea-mamă a societăţii de 

administrare a investiţiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeaşi societate de administrare între ele. 

În aceste condiţii, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art. 2 alin. (2) lit. a) și d) din  

Legea nr.24/2017, coroborat cu art. 2861 din Legea nr. 297/2004 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON şi  

FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și  

ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A. 

Din informațiile comunicate de către Depozitarul Central, la data de 12.04.2018, membrii grupului ERSTE, format din  

Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A, FDI Erste Balanced RON și  

FDI Erste Equity Romania, dețineau în mod cumulat 5.46112% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunărilor generale ale 

acționarilor convocate pentru data de 25/26.04.2018, astfel încât grupul format Erste Group Bank, Business Capital for Romania - 

Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, care acţionează în mod concertat în 

legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 

alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 



Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată 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. 508 / 24.04.2018 
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 următoarele:  
Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 

A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania -  
Opportunity Fund Cooperatief U.A, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, membrii acestuia deținând în mod cumulat 
un număr de 31.683.569 acțiuni, reprezentând 5.46112% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., după cum urmează: 

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. 
Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 al Erste Group Bank publicat pe website-ul 

www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania –  
Opportunity Fund Cooperatief U.A. 

În acest context, urmărind deţinerile directe/indirecte ale Erste Group în Business Capital for Romania –                      
Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank. 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:  
a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau  
b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de 

administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau  
d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă 

sau un control. 
Potrivit clauzelor statutare, dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor 

fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci 
la sută (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, şi ocuparea oricăror locuri 
vacante şi propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, aşa cum au fost anunțate în convocatorul adunării. 

În speță, participația Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă 
acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și 
de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d) din 
Legea nr. 24/2017. 

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt 
persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 

Potrivit art.2 (2) din Legea nr.24/2017 în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele 
cu celelalte. 

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art.2 alin. (2) lit. a) din Legea nr.24/2017, 
se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. şi ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A. 

2. FDI ERSTE BALANCED RON ŞI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA 
FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. 
Acționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%). 
Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 publicat pe website-ul www.erstegroup.com, rezultă că 

ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH şi SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. sunt deţinute direct/indirect în proporţie de 
aproximativ 100% de Erste Group Bank.  

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca 
majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel 
incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d) din Legea nr. 24/2017. 

Astfel, urmărind lanţul de deţinere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deţine direct/indirect în proporţie de 
~100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entităţi. 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:  
a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau  



b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de 
administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau  

d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă 
sau un control. 

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt 
persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 

Potrivit art.2 (2) din Legea nr.24/2017 în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul şi persoanele controlate unele 
cu celelalte; d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investiţiilor şi cu societatea-mamă a societăţii de 
administrare a investiţiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeaşi societate de administrare între ele. 

În aceste condiţii, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a, b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și  art. 2 alin. (2) lit. a) și d) din Legea 
nr.24/2017, coroborat cu art. 2861 din Legea nr. 297/2004 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON şi  
FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și  
ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A. 

Din informațiile comunicate de către Depozitarul Central, la data de 12.04.2018, membrii grupului ERSTE,  
format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și  
FDI Erste Equity Romania, dețineau în mod cumulat 5.46112% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 
exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute 
de Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și  
FDI Erste Equity Romania.  
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată Depozitarului Central S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi 
publicată 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. 509 / 24.04.2018  
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 următoarele:  
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt persoanele 
fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 
- adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art 2861 din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin 
reprezentantul său Gusta Ion-Horia, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 12129/16.04.2018, în care declară că, în calitate de 
administrator al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia S.A., FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  
CERTINVEST XT INDEX și CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează concertat cu alte persoane fizice sau juridice, cu 
excepția Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea – administrat de SAFPF Certinvest Pensii S.A.  

 
- faptul că FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate 
de Certinvest Societate de Administrare a Investițiilor S.A.,  
- faptul că FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA este administrat de Certinvest Pensii Societate de 
Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., al cărui acționar majoritar cu 85,80% este Certinvest Societate de 
Administrare a Investițiilor S.A.,  
- din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, în ceea ce privește 
A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2018, a rezultat existența unui grup de acționari 
care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  
CERTINVEST XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA, membrii 
acestuia deținând în mod cumulat un număr de 29.305.277 acțiuni, reprezentând 5,05089% din capitalul social al  
S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
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DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și  
FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. OLTENIA S.A. și are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST XT INDEX, 
CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA. 
Art. 5. 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. 510 / 24.04.2018 
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 următoarele:  
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt persoanele 
fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună 
în legătură cu un emitent. 

 
- adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art 2861 din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin 
reprezentantul său Gusta Ion-Horia, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 12129/16.04.2018, în care declară că, în calitate de administrator 
al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia S.A., FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST  XT INDEX și 
CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează concertat cu alte persoane fizice sau juridice, cu excepția Fondului de Pensii Facultative 
Pensia Mea – administrat de SAFPF Certinvest Pensii S.A.  

 
- faptul că FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate 
de Certinvest Societate de Administrare a Investițiilor S.A.,  
- faptul că FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA este administrat de Certinvest Pensii  
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., al cărui acționar majoritar cu 85,80% este Certinvest Societate de 
Administrare a Investițiilor S.A.,  
- din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, în ceea ce privește 
A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2018, a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST XT INDEX, 
CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA, membrii acestuia deținând în mod 
cumulat un număr de 29.305.277 acțiuni, reprezentând 5,05089% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunărilor generale ale 
acționarilor convocate pentru data de 25/26.04.2018, astfel încât grupul format FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  
CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA, care 
acţionează  în  mod  concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției 
deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată 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 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 511 / 24.04.2018 

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 următoarele: 
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 24/2017, persoanele care acţionează în mod concertat sunt persoanele 
fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică 
comună în legătură cu un emitent. 
 
- adresa transmisă în considerarea dispozițiilor art 2861 din Legea nr. 297/2004, de către S.A.I. Certinvest S.A., prin 
reprezentantul său Gusta Ion-Horia, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 12129/16.04.2018, în care declară că, în calitate de 
administrator al fondurilor de investiții care dețin acțiuni la SIF Oltenia S.A., FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  
CERTINVEST XT INDEX și CERTINVEST BET FI INDEX, nu acționează concertat cu alte persoane fizice sau juridice, cu 
excepția Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea – administrat de SAFPF Certinvest Pensii SA.  
 
- faptul că FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX sunt administrate 
de Certinvest Societate de Administrare a Investițiilor S.A.,  
- faptul că FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA este administrat de Certinvest Pensii Societate de 
Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., al cărui  acționar majoritar cu 85,80% este Certinvest Societate de 
Administrare a Investițiilor S.A.,  
- din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, în ceea ce privește 
A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2018, a rezultat existența unui grup de acționari 
care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  
CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA, 
membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 29.305.277 acțiuni, reprezentând 5,05089% din capitalul social al  
S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 
exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute 
de FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și  
FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată Depozitarului Central S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi 
publicată 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. 512 / 24.04.2018 

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 

O.U.G. 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: 

hotărârea nr. 624 din data de 19.12.2017 a Consiliului General al Municipiului București și hotărârea nr. 5306 din data de 

16.04.2018 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale de aprobare a emisiunii de obligațiuni a Municipiului București, 

acordul de principiu privind admiterea la tranzacționarea pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise 

de Municipiul București, 

prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  

adresele SSIF BRD – Groupe Societe Generale S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  

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

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de  

Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de Municipiul București. 

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

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 513 / 25.04.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), 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 următoarele:  
Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de referință 13.04.2018, dl. CIORCILA HORIA,  

dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT, dețin împreună un număr de 52.283.425 acțiuni, reprezentând 5,1603% din capitalul social al  
SIF MOLDOVA S.A. 

Conform informațiilor existente la O.R.C.: 
 

- Fondul Închis de Investiții BT Invest 1 este administrat de SAI BT ASSET MANAGEMENT, directorul general este  
dl. Aurel Bernat; 
 
- Fondul Deschis de Investiții BT Maxim este administrat de SAI BT ASSET MANAGEMENT, directorul general este  
dl. Aurel Bernat; 
 
- S.A.I. BT ASSET MANAGEMENT este deținută în proporție de 80% de Banca Transilvania; 
 
- Dnii. Horia Ciorcila și Costel Ceocea dețin calitatea de membri în Consiliul de administrație al Banca Transilvania S.A. 
 
- Dna Sopon Simona este administrator unic la BT SAFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L. și  
BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE S.R.L. și director general adjunct la BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.; 
 
- Banca Transilvania deține direct și indirect (prin intermediul din BT Investments S.R.L.) 100% din  
BT Leasing Transilvania IFN S.A.;  
 
- BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. deține aproximativ 99,99% atât pe BT SAFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L., 
 cât și pe BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE S.R.L.; 

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2), lit .b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că dl. CIORCILA HORIA,   
dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În  baza  analizei  direcției de specialitate, în  ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.04.2018, s-a decis emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Dl. CIORCILA HORIA, dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și  

FDI BT MAXIM, prezumate că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Moldova S.A., au obligaţia de a se încadra 

în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 3 luni de la data emiterii 

actului individual. 

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 

în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 

comunicată dlui CIORCILA HORIA, dnei SOPON SIMONA, dlui CEOCEA COSTEL,  

FONDULUI ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT,  

S.I.F. MOLDOVA S.A. și se va transmite la operatorul de piață. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 514 / 25.04.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), 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 următoarele:  
Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de referință 13.04.2018, dl. CIORCILA HORIA,  

dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT, dețin împreună un număr de 52.283.425 acțiuni, reprezentând 5,1603% din capitalul social al  
SIF MOLDOVA S.A. 

 
Conform informațiilor existente la O.R.C.: 

 
- Fondul Închis de Investiții BT Invest 1 este administrat de SAI BT ASSET MANAGEMENT, directorul general este  
dl. Aurel Bernat; 
 
- Fondul Deschis de Investiții BT Maxim este administrat de SAI BT ASSET MANAGEMENT, directorul general este  
dl. Aurel Bernat; 
 
- S.A.I. BT ASSET MANAGEMENT este deținută în proporție de 80% de Banca Transilvania; 
 
- Dnii. Horia Ciorcila și Costel Ceocea dețin calitatea de membri în Consiliul de administrație al Banca Transilvania S.A. 
 
- Dna Sopon Simona este administrator unic la BT SAFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L. și  
BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE S.R.L. și director general adjunct la BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.; 
 
- Banca Transilvania deține direct și indirect (prin intermediul din BT Investments S.R.L.) 100% din  
BT Leasing Transilvania IFN S.A.;  
 
- BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. deține aproximativ 99,99% atât pe BT SAFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L.,  
cât și pe BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE S.R.L.; 

 
În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2), lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că dl. CIORCILA HORIA,   

dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza analizei direcției de specialitate, în ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.04.2018, s-a decis emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare astfel încât dl. CIORCILA HORIA, 
dna SOPON SIMONA, dl.CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1și FDI BT MAXIM administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A., să nu poată 
exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată SIF MOLDOVA S.A. și se va transmite la operatorul de piață. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 515 / 25.04.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), 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 următoarele:  
Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de referință 13.04.2018, dl. CIORCILA HORIA,  

dna. SOPON SIMONA, dl.CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT, dețin împreună un număr de 52.283.425 acțiuni, reprezentând 5,1603% din capitalul social al  
SIF MOLDOVA S.A. 



Conform informațiilor existente la O.R.C.: 
 

- Fondul Închis de Investiții BT Invest 1 este administrat de SAI BT ASSET MANAGEMENT, directorul general este  
dl. Aurel Bernat; 
 
- Fondul Deschis de Investiții BT Maxim este administrat de SAI BT ASSET MANAGEMENT, directorul general este  
dl. Aurel Bernat; 
 
- S.A.I. BT ASSET MANAGEMENT este deținută în proporție de 80% de Banca Transilvania; 
 
- Dnii. Horia Ciorcila și Costel Ceocea dețin calitatea de membri în Consiliul de administrație al Banca Transilvania S.A. 
 
- Dna Sopon Simona este administrator unic la BT SAFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L. și  
BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE S.R.L. și director general adjunct la BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.; 
 
- Banca Transilvania deține direct și indirect (prin intermediul din BT Investments S.R.L.) 100% din  
BT Leasing Transilvania IFN S.A.;  
 
- BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. deține aproximativ 99,99% atât pe BT SAFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L.,  
cât și pe BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE S.R.L.; 

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2), lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că dl. CIORCILA HORIA,  
 dna. SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL,  FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de  
SAI BT ASSET MANAGEMENT acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În  baza  analizei  direcției de specialitate, în  ședința Consiliului A.S.F. din data de 24.04.2018, s-a decis emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale 
suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF MOLDOVA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care 
sunt deținute de dl. CIORCILA HORIA, dna SOPON SIMONA, dl. CEOCEA COSTEL,   
FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF MOLDOVA S.A. și se va transmite la operatorul de piață. 

PREȘEDINTE, 
 Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 516 / 25.04.2018 
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 următoarele: 
- Decizia ASF nr. 1346/28.09.2017 prin care grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, 

Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., 
ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul 
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. avea obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii 
actului individual; 
 

- Decizia ASF nr. 595/27.04.2017 prin care s-a dispus în sarcina Depozitarului Central  înregistrarea în evidențele sale 
suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din 
drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena,  
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.,  
ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina; 

 
- din informațiile deținute, ulterior emiterii Deciziilor A.S.F. nr. 1346/28.09.2017 și nr. 595/27.04.2017, la nivelul grupului de 

acționari format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena,  
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR 
FINANCE S.A. și Bălașa Dorina au fost realizate o serie de operațiuni care au condus la scăderea deținerii cumulate a 
persoanelor identificate ca acționând în mod concertat la 5% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA S.A.;  



În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare și ale  
Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, 
 ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.,  
ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina nu îi mai sunt incidente prevederile art.2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 
și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012. 
Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură 
dispusă prin Decizia ASF nr. 595/27.04.2017 în ceea ce privește grupul format din acționarii Frățilă Mihaela,  
Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.,  
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către acționarii Frățilă Mihaela,  
Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.,  
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 517 / 25.04.2018 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 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 și completările ulterioare, 

Având în vedere următoarele: 
Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015, 
 

- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul 
nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv 
SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până 
la pronunţarea instanţei de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării  
Deciziilor A.S.F. nr.347/27.02.2015 şi nr. 348/27.02.2015, 

 
Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de 

către instanțele de judecată, 
La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 26/27.04.2018, respectiv, 12.04.2018 se rețin următoarele: 
 
- deţinerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor 

acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD dar fără a se 
încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social, 

 
 - grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVESTMENT S.A. și  
SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 12,1681% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita 
de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune 
concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 24.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA 
convocate pentru data de 26/27.04.2018, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și 
SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din 
Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 518 / 25.04.2018 
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 

O.U.G. 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,  

având în vedere 
prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, 
prevederile art. 15 alin. (10) şi (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
hotărârea AGEA FIMARO S.A. Cluj-Napoca din data de 06.12.2017 de majorare a capitalului social, publicată  

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 8/03.01.2018,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018,  

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat aferent emisiunii de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății al societății 
FIMARO S.A. Cluj-Napoca, care urmează să fie publicat pe site-urile web al Intermediarului (www.brkfinancialgroup.ro), al Emitentului 
(www.fimaro.ro) si al BVB (www.bvb.ro) cu următoarele caracteristici: 

-      Obiectul ofertei: maxim 510.438 acţiuni  

- Preţul de subscriere: 1,63 lei/acţiune 

- Perioada de derulare: 30.04.2018 – 29.05.2018 

- Intermediarul ofertei: SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.  

- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă. 
Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicaţi în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în 
considerare a atribuţiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 
subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de 
Supraveghere Financiară. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 520 / 25.04.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 294/28.02.2018 

 

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

cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 

alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș împotriva  

Deciziei A.S.F. nr.294/28.02.2018. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./10605/02.04.2018, ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (denumită în 
continuare petenta), prin reprezentant convențional – Av. Mircea Maier și Av. Claudia Gherbovan-Silinescu, a formulat plângere 
prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 294/28.02.2018, solicitând revocarea în tot a acesteia și în consecință, emiterea unei noi Decizii 
prin care ASF să aprobe documentul de ofertă publică de cumpărare (OPC) acțiuni emise de Electroargeș S.A. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 294/28.02.2018, s-au dispus următoarele: 
 Se respinge aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea ELECTROARGEȘ S.A. 

Curtea de Argeș inițiată de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.  
 Ulterior derulării de către societatea Constantin Relative Investments S.R.L., împreună cu persoanele cu care acționează în 

mod concertat, a ofertei publice de preluare obligatorie a societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, societatea 



emitentă va putea remite A.S.F. documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni proprii, în vederea adoptării de către 
A.S.F. a unei hotărâri corespunzătoare. 
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 24.04.2018, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș împotriva  

Deciziei A.S.F. nr.294/28.02.2018. 

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  

 
DECIZIA NR. 521 / 25.04.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de dl. Constantin Ștefan, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. și 

BENJAMINS UNITED S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 293/28.02.2018 

 

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

fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 

O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 a lin. (1) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Constantin Ștefan, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. și 

BENJAMINS UNITED S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 293/28.02.2018 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./10366/30.03.2018, dl. Constantin Ștefan,  

CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. (“CRI”) și BENJAMINS UNITED S.R.L. („BU”) (denumiți în continuare petenții), au 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 293/28.02.2018, solicitând: 

1. revocarea în tot a acesteia, ca nelegală; 

2. emiterea unei noi Decizii de către ASF căre să revizuiască prezumțiile de concertare și măsurile cuprinse în  

Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015 în conformitate cu dispozițiile legale și starea de fapt existentă greșit reținute în 

Decizia atacată, respectiv o Decizie prin care: 

a) să se constate că doar CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. (CRI) și BENJAMINS UNITED S.R.L. (BU) 

acționează concertat în legătură cu emitentul Electroargeș S.A., și că subscrisele CRI și BU nu acționăm concertat cu 

Debrocons S.A. și Amattis S.A., cum greșit s-a reținut în Decizia atacată; 

b) să se constate că dobândirea de către CRI și BU a poziției reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 

emitentului Electroargeș S.A. s-a realizat în mod neintenționat, fiind deplin aplicabile la momentul dobândirii acțiunilor 

dispozițiile art. 205, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004 (în prezent art. 39, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017), 

aspect care în mod greșit nu a fost reținut în Decizia atacată; 

c) Să se dispună obligarea CRI și BU la depunerea documentației aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății 

Electroargeș S.A. doar în măsura în care se va ridica sechestrul asigurator dispus de către PICCJ-DIICOT prin Ordonanța 

din 25.09.2015 asupra acțiunilor dobândite de către CRI și BU, și doar în măsura în care nu se va proceda la înstrăinarea 

în 3 luni de la ridicarea sechestrului a unui număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție, în 

conformitate cu dispozițiile art. 205 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004 (în prezent art. 39 alin. (3) și alin. (5)  

din Legea nr. 24/2017). 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 293/28.02.2018, s-a dispus sancționarea dlui Ștefan Constantin cu amendă în cuantum 

de 51.000 lei, în calitate de asociat majoritar al societăților Constantin Relative Investment S.R.L. și Benjamins United S.R.L., acționari 

ai societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

De asemenea, s-a instituit în sarcina societății Constantin Relative Investment S.R.L. împreună cu persoanele cu care 

acționează în mod concertat, în aplicarea art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, obligația să depună la ASF, în termen de 15 zile de 

la comunicarea deciziei, documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a societății ELECTROARGEȘ S.A.  

Curtea de Argeș. În situația în care obligația prevăzută  nu este îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 



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 24.04.2018, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Constantin Ștefan, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. și 

BENJAMINS UNITED S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 293/28.02.2018. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petenților. 

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. 538 / 27.04.2018 

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 conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii 

financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/11529/11.04.2018,  
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 pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei  
STANCIU MARIA GABRIELA prin Autorizația nr. 149/15.10.2013 în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social 
situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.  
Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnei STANCIU MARIA GABRIELA 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 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 539 / 27.04.2018 

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 și art. 27 din Ordonanța de 

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

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

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(1) lit. a), alin. (2) și (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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/12036/13.04.2018,  

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Alic (fostă Dreptate) Teodora 

prin Decizia nr. 2817/29.06.2004, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în 

Timișoara, str. Mihai Viteazu nr.30, jud. Timiș. 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/350152, reprezentând înregistrarea doamnei Alic (fostă Dreptate) Teodora 

în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 



Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 

autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 

autorizaţiei. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare ROMCAPITAL S.A. 

se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 540 / 27.04.2018 

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 și art. 27 din  

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

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

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(1) lit. a), alin. (2) și (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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/12565/18.04.2018 și RG/12572/18.04.2018, 

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei ANDREEA AGACHE prin 

Autorizația nr. 203/04.09.2017, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. cu sediul social situat în 

București, str. Mircea Vulcănescu nr.79, Sector 1. 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400640, reprezentând înregistrarea doamnei ANDREEA AGACHE în calitate 

de reprezentant al Compartimentului de control intern. 

Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 

autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 

autorizaţiei. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. se 

publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 541 / 27.04.2018 

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 și art. 27 din Ordonanța de 

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

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

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(1) lit. a), alin. (2) și (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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/11972/13.04.2018 și RG/11973/13.04.2018, 

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Martin Gabriela Dana prin 

Autorizația nr. 148/13.07.2017, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul social situat în 

București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Corp C, et. 6, Sector 2. 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400638 reprezentând înregistrarea doamnei Martin Gabriela Dana în calitate 

de reprezentant al Compartimentului de control intern. 

Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 

autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 

autorizaţiei. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. se 

publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 543 / 27.04.2018 
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 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 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu  

nr. RG/9375/26.03.2018, completată prin adresa nr. RG/11941/13.04.2018, 

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 autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei NAGY VIORICA prin Autorizația 

nr. 176/24.11.2016 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.  

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400622, reprezentând înregistrarea doamnei NAGY VIORICA 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 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 
 

DECIZIA NR. 544 / 27.04.2018 
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 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 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu  

nr. RG/9375/26.03.2018, completată prin adresele nr. RG/10352/30.03.2018 și nr. RG/11941/13.04.2018, 

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 autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor acordată doamnei NAGY VIORICA 

prin Autorizația nr. 177/24.11.2016 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.  

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13.2FARA/400034, reprezentând înregistrarea doamnei NAGY VIORICA în calitate de 

persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor. 

Art. 3. Prezenta decizie 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 

 
 

 
 


