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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
ATESTAT NR. 13 / 04.05.2018 

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

În baza art. 1 alin. (3) și art. 41 alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1) și alin. (2) și art. 59 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare,  

În considerarea prevederilor art. 4.25 din Directiva nr. 39/2004 (MiFID), 

În baza art. 31 alin. (1) din Regulamentul nr. 8/2015, 

În conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2, lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările 
ulterioare, 

Având în vedere notificările transmise la A.S.F. de către autoritatea competentă din Cipru  
(CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION), 

În urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 
hotărât emiterea următorului act individual:  

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă înscrierea CRONOS ARES PARTNERS S.R.L. în Registrul public al A.S.F., Secțiunea 2 Agenți, Subsecțiunea 2 
Agenți delegați, cu nr.PJR02ASDEL/401545 în calitate de agent delegat al firmei de investiții RODELER LIMITED care prestează 
servicii și activități de investiții în România de la adresa: Splaiul Independenței nr. 291-293, biroul nr. 12, et. 13, București, Sect. 6. 
Art. 2. Firma de investiții RODELER LIMITED va putea, prin intermediul agentului delegat menționat la art.1 și în limita autorizației 
acordate de autoritatea competentă din Cipru, să promoveze servicii și activități de investiții financiare, respectiv servici i conexe, 
precum și să presteze serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi 
completările ulterioare.  
Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
ATESTAT NR. 14 / 04.05.2018 

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

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (11), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum şi art. 42 din  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 



în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, 
având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza Directivei 65/2014/EU 

(MiFID II),  
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 

hotărât emiterea următorului act individual:  
ATESTAT 

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiţii prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea 
presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii precum şi serviciile conexe 
prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autorităţile competente din ţările de origine şi notificate A.S.F. 
Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Atestatul nr. 14 / 04.05.2018 
 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

F.I.S.M. 

ADRESA Servicii şi activităţi de 

investiţii precum și 

servicii conexe 

prevăzute în Anexa I a 

Directivei 65/2014/EU  

(MiFID II) 

 

 

NUMĂR DE 

ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

1.  FINANCIAL 

CONDUCT 

AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM 

(FCA) 

FCT EUROPE LTD Foxley Lane, 

Binfield, Berks, 

RG42 4EG, 

United Kingdom 

Secțiunea A) pct. 3) PJM01FISMGBR2263 

2.  FINANCIAL 

CONDUCT 

AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM 

(FCA) 

EBURY 

PARTNERS 

MARKETS 

LIMITED 

3rd Floor, 100 

Victoria Street, 

London SW1E 

5JL 

Secțiunea A) pct. 2), 3), 

5) și Secțiunea B) pct. 4) 

PJM01FISMGBR2264 

3.  FINANCIAL 
CONDUCT 
AUTHORITY- 
UNITED KINGDOM 
(FCA) 

ARGENTEX LLP 5 Old Bond 

Street, London 

W1S 4PD, United 

Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 

5)  

PJM01FISMGBR2265 

4.  FINANCIAL 
CONDUCT 
AUTHORITY- 
UNITED KINGDOM 
(FCA) 

ARROW FUTURES 

(UK) LIMITED 

Octavia House 1 

The Boulevard, 

SW6 2UB, United 

Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 

5), 7) și Secțiunea B) 

pct.  7) 

PJM01FISMGBR2266 

5.  CYPRUS 
SECURITIES AND 
EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

FFINEU 

INVESTMENTS 

LIMITED 

Andrea Zappa, 1, 

Flat/Office 1, 

4040, Limassol, 

Cyprus 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 

3), 5) și Secțiunea B) 

pct.  1), 2), 4), 5) 

PJM01FISMCYP2267 

6.  CYPRUS 
SECURITIES AND 
EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

AGENTRISK 

EUROPE LIMITED 

Leoforos 

Lemesou 71, 4th 

Floor, 2121 

Aglantzia, 

Nicosia, Cyprus 

Secțiunea A) pct. 4)  PJM01FISMCYP2268 

7.  FINANCIAL 
CONDUCT 
AUTHORITY- 
UNITED KINGDOM 
(FCA) 

FREETRADE 

LIMITED 

77 Shaftesbury 

Avenue, W1D 

5DU, United 

Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 

și Secțiunea B) pct. 1),4) 

PJM01FISMGBR2269 



NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

F.I.S.M. 

ADRESA Servicii şi activităţi de 

investiţii precum și 

servicii conexe 

prevăzute în Anexa I a 

Directivei 65/2014/EU  

(MiFID II) 

 

 

NUMĂR DE 

ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

8.  NATIONAL BANK 

OF SLOVAKIA 

WEALTH EFFECT 

MANAGEMENT, 

O.C.P., A.S. 

Prievozska 4/C 

82109 Bratislava, 

Slovak Republic  

Secțiunea A) pct. 1), 2), 

4), 5), 7) și Secțiunea B) 

pct. 1), 3), 4), 5) 

PJM01FISMSVK2270 

9.  FINANCIAL 
SUPERVISION 
COMMISSION-
BULGARIA 

FINEX LTD 1784 Sofia, 12 

Mihail Tenev Str., 

flat 9, Bulgaria 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 

4), 5), 7) și Secțiunea B) 

pct. 1), 2), 3), 4), 5) 

PJM01FISMBGR2271 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

ATESTAT NR. 15 / 04.05.2018 
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 OUG nr. 93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări,  

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

în conformitate cu art. 3 alin. (1) şi (2), art. 41 alin. (1), alin. (2) și  alin. (3), precum şi art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1), pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza Directivei 65/2014/EU 

(MiFID II),  

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor 

și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:  

ATESTAT 

Art. 1. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de 

investiţii din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, în conformitate cu notificările transmise la 

A.S.F. de către autoritățile competente din statele membre în baza art. 34 (4) din Directiva 65/2014/EU. 

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă la Atestatul A.S.F. nr. 15 / 04.05.2018 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

FISM 

ADRESĂ NUMĂR DE ÎNSCRIERE 

ÎN REGISTRUL ASF 

Servicii şi 

activităţi de 

investiţii 

precum și 

servicii 

conexe 

prevăzute în 

Anexa I  a 

Directivei 

65/2014/EU  

(MiFID II) 

1.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

BRITANNIC ENERGY 

TRADING LIMITED 

20 Canada 

Square, London 

E14 5NJ, United 

Kingdom 

PJM01FISMGBR0776 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), 3), 

5) și 

Secțiunea B)    

pct. 2), 3), 4), 

5), 7   

2.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

CAMBRIDGE 

MERCANTILE RISK 

MANAGEMENT (UK) 

LTD 

71 Fenchurch 

Street 10th Floor, 

London England 

EC3M4BS 

PJM01FISMGBR1880 Secțiunea A)   

pct. 2), 3) și 

Secțiunea B) 

pct. 2), 4), 7)  

3.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

LMAX BROKER 

LIMITED 

Yellow Building, 1 

Nicholas Road, 

London W11 

4AN, United 

Kingdom 

PJM01FISMGBR1066 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), 3) 

și Secțiunea 

B)  pct. 4) 

4.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

GF FINANCIAL 

MARKETS (UK) 

LIMITED 

1 Broadgate, 

London, UK 

EC2M 4QS 4QS,  

United Kingdom 

PJM01FISMGBR0289 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), 3), 

5), 7) și 

Secțiunea B)    

pct. 1), 2), 4), 

5), 7) 

5.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

CBA EUROPE LTD Senator House, 

85 Queen Victoria 

Street, EC4V 

4HA,  United 

Kingdom 

PJM01FISMGBR0024 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), 5) 

și Secțiunea 

B)  pct. 1), 4), 

5) 

6.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

FINESCO FINANCIAL 

SERVICES LIMITED 

6 Woodside 

Crescent, G3 

7UL, Crescent,  

United Kingdom 

PJM01FISMGBR0205 Secțiunea A)   

pct. 1), 5)  

7.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

E D & F MAN 

CAPITAL MARKETS 

LIMITED 

3 London Bridge 

Street, London, 

SE19SG, United 

Kingdom 

PJM01FISMGBR1419 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), 3), 

5) și 

Secțiunea B)    

pct. 1), 2), 4), 

5), 7) 

8.  CYPRUS SECURITIES 

AND EXCHANGE  

COMMISSION 

(CYSEC) 

GWG (CYPRUS) 

LIMITED 

18, Kyriakou 

Matsi Avenue, 

3rd Floor, Office 

302, CY- 1082 

Nicosia, Cyprus 

PJM01FISMCYP2007 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), și 

Secțiunea B)    

pct. 1), 2), 4) 



NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

FISM 

ADRESĂ NUMĂR DE ÎNSCRIERE 

ÎN REGISTRUL ASF 

Servicii şi 

activităţi de 

investiţii 

precum și 

servicii 

conexe 

prevăzute în 

Anexa I  a 

Directivei 

65/2014/EU  

(MiFID II) 

9.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

GLOBAL REACH 

MARKETS LIMITED 

Woolgate 

Exchange 25 

Basinghall Street, 

EC2V 5HA,  

London, United 

Kingdom 

PJM01FISMGBR1279 Secțiunea A)   

pct. 1), 2),5) și 

Secțiunea B)  

pct. 4), 5) 

10.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED 

KINGDOM (FCA) 

VANTAGE CAPITAL 

MARKETS LLP 

1st Floor, 

Equitable House, 

47 King William 

Street, London 

EC4R 9AF, 

United Kingdom 

PJM01FISMGBR1337 Secțiunea A)   

pct. 1), 2), 3), 

9)  

11.  CYPRUS SECURITIES 

AND EXCHANGE  

COMMISSION 

(CYSEC) 

IFC INVESTMENTS 

CYPRUS LTD 

242, Arch. 

Macariou III, 

P.Lordos Centre, 

Block A, 2nd 

Floor, Office 203, 

Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP2204 Secțiunea A)   

pct. 1), 2),4), 

5) și 

Secțiunea B)    

pct. 1), 2), 4) 

12.  CYPRUS SECURITIES 

AND EXCHANGE  

COMMISSION 

(CYSEC) 

ZEMBLANCO 

INVESTMENTS LTD 

8, Riga Fereou 

Street, Libra 

Chambers, 3rd 

Floor, 3095 

Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP2008 Secțiunea A)   

pct. 1), 2),3) și 

Secțiunea B)  

pct. 1), 2), 4) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
AUTORIZAŢIA NR. 120 / 03.05.2018 

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 nr. RG/10944/04.04.2018,                                 

nr. RG/10945/04.04.2018, nr. RG/11562/11.04.2018 și nr. RG/11563/11.04.2018, 
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 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 și prenume Nr. Atestat Profesional 

1. BEȘTEALĂ ANDREEA-GABRIELA 329/17.04.2018 

(CI) 

2. MIHALACHE MARIA 330/17.04.2018 

 (CI) 

3. FIGUJA DANIELA 332/25.04.2018 

(CI) 

4. MATEESCU IONELA-DIANA 331/25.04.2018 

(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. BEȘTEALĂ ANDREEA-GABRIELA PFR02ADEL/231541 

2. MIHALACHE MARIA PFR02ADEL/401542 

3. FIGUJA DANIELA PFR02ADEL/401543 

4. MATEESCU IONELA-DIANA PFR02ADEL/401544 

 
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 

 
AUTORIZAȚIE NR. 121 / 03.05.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi art. 27 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din O.U.G. 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 și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) lit. g), art.24 alin. (1) lit. k), art.31 alin. (1) lit. f), (2), (4), art.32 alin. (1),  
art.33 alin. (1) lit. a), b), f), k) din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, 
a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 7536/08.03.2018, 
completată prin adresele RG/9605/27.03.2018 și RG/12461/17.04.2018, 

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., ca urmare a schimbării 
sediului social al societății de la adresa din București, str. Sf. Elefterie nr. 18, Sector 5, la adresa din București,  
str. Doctor Staicovici nr. 2 (Opera Center II), etaj 5, Sector 5, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor societății nr. 1 din data de 23.02.2018 și cu Actul constitutiv al societății actualizat. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și 
copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a 
modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării către BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 



 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 122 / 04.05.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi art. 27 din  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art.4 alin. (1), art.9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 31 alin.(1) lit. a), alin. (2) și alin (4), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), c), k) din 
Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea si funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru 
evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu  
nr. RG/7523/08.03.2018, completată prin adresele nr. RG/11478/10.04.2018 și nr. RG/13198/20.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a majorării 
capitalului social de la 1.437.283,50 lei la 1.532.283,50 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
nr.1 din data de 27.02.2018 şi cu actul constitutiv actualizat al societăţii.  

Art. 2. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, 
în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare 
şi funcţionare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F. 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. şi se 
publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 123 / 04.05.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6  
alin. (1) şi (3), art.14 şi art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 
administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării, 

având în vedere solicitarea Amundi Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 4164/07.02.2018, 
completată prin adresele RG 5567/19.02.2018, RG 6443/27.02.2018, RG 8976/22.03.2018 și RG 12536/18.04.2018. 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.05.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Pioneer Stabilo administrat de AMUNDI 
ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte 
integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.amundi.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 



Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se 
publică în Buletinul A.S.F., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 123 / 04.05.2018 

 
Fondul Deschis de Investiții Pioneer Stabilo 

 
PROSPECTUL DE EMISIUNE  
 
Cap. 3.  
Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul 
Paragraful: 
”Fondul nu investește însă în produse structurate sau în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț.” 
Se modifică și devine: 
„Fondul nu investește în produse structurate, în instrumenete ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț sau în instrumente 
financiare de tip total return swap și nu utilizează operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT).” 
 
Comisioane și alte cheltuieli 
Paragraful 
”La subscrierea de unități de fond, investitorii vor plăti un comision de subscriere de 1% din suma investită, respectiv suma cu care se 
creditează contul Fondului. Pentru subscrieri de peste 100 lei, comisionul de subscriere este negociabil.” 
Se modifică și devine 
” La subscrierea de unități de fond, investitorii vor plăti un comision de subscriere de 1% din suma investită, respectiv suma cu care 
se creditează contul Fondului. În funcție de valoarea, frecvența sau perioada aferentă investițiilor, comisionul de subscriere poate fi 
redus. Acordarea de reduceri nu atrage niciun cost suplimentar Fondului.” 
 
 
REGULILE FONDULUI 
 
Cap. 3.  
Principalele categorii de instrumente financiare  
Paragraful: 
”Fondul nu investește însă în produse structurate sau în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț.” 
Se modifică și devine: 
„Fondul nu investește în produse structurate, în instrumenete ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț sau în instrumente 
financiare de tip total return swap și nu utilizează operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT).” 
 
 
În toate documentele, numele fondului va fi modificat din Pioneer Stabilo în Amundi Stabilo. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 124 / 04.05.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi art. 27  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 
administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării, 



având în vedere solicitarea Amundi Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 4164/07.02.2018, 
completată prin adresele RG 5567/19.02.2018, RG 6443/27.02.2018, RG 8976/22.03.2018 și RG 12536/18.04.2018. 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Pioneer Integro administrat de  
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în 
Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de 
informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.amundi.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua 
lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se 
publică în Buletinul A.S.F., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 124 / 04.05.2018 
 

Fondul Deschis de Investiții Pioneer Integro 
 
PROSPECTUL DE EMISIUNE  
 
Cap. 3.  
Principalele categorii de instrumente financiare în care investește Fondul 
Paragraful: 
”Fondul nu investește însă în produse structurate sau în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț.” 
Se modifică și devine: 
„Fondul nu investește în produse structurate, în instrumenete ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț sau în instrumente 
financiare de tip total return swap și nu utilizează operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT).” 
 
Comisioane și alte cheltuieli 
Paragraful 
”La subscrierea de unități de fond, investitorii vor plăti un comision de subscriere de 2,5% din suma investită, respectiv suma cu care 
se creditează contul Fondului. Pentru subscrieri de peste 100 lei, comisionul de subscriere este negociabil.” 
Se modifică și devine 
”La subscrierea de unități de fond, investitorii vor plăti un comision de subscriere de 2,5% din suma investită, respectiv suma cu care 
se creditează contul Fondului. În funcție de valoarea, frecvența sau perioada aferentă investițiilor, comisionul de subscriere poate fi 
redus. Acordarea de reduceri nu atrage niciun cost suplimentar Fondului.” 
 
 
REGULILE FONDULUI 
 
Cap. 3.  
Principalele categorii de instrumente financiare  
Paragraful: 
”Fondul nu investește însă în produse structurate sau în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț.” 
Se modifică și devine: 
„Fondul nu investește în produse structurate, în instrumenete ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț sau în instrumente 
financiare de tip total return swap și nu utilizează operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT).” 
 
 
În toate documentele, numele fondului va fi modificat din Pioneer Integro în Amundi Integro. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 125 / 04.05.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completăr i,  

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a 

operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere adresa transmisă de AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 12643/18.04.2018, 
completată cu adresa nr. RG 13396/24.02.2018, 

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual:        

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către AS Financial Markets S.R.L., a cursului de formare profesională  
„Administrator risc pe piața de capital” având codul ADRI7.2018, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 14 – 19 mai 2018. 
 
Examenul va avea loc după cum urmează: 
ADRI7.2018 – 25 mai 2018 
2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menţionat va avea următoarea componenţă:  
  
    Pentru cursul cu codul: ADRI7.2018, cu examinare în data de 25 mai 2018: 

- Matilda Precup - preşedinte 
- Cristian Vlaicu - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Adrian Nan - membru supleant 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 126 / 04.05.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 13 și art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, 
a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 100/04.04.2018, 

având în vedere adresa adresa transmisă la A.S.F. și înregistrată sub nr. 14493/27.04.2018, prin care AS Financial Markets 

S.R.L. informează cu privire la modificarea datei de examinare aferentă cursului de formare profesională pentru  

„Consultanți de investiții” (CIF9.2018), 

având în vedere faptul că această modificare nu afectează legalitatea sau temeinicia Autorizației A.S.F. nr. 100/04.04.2018, 

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual:        

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se modifică data de examinare aferentă cursului de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” (CIF9.2018), 

prevăzută la art. 1 din Autorizația nr. 100/04.04.2018, astfel: 

 
Data examenului: CIF9.2018 – 04 mai 2018 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Autorizației A.S.F. nr. 100/04.04.2018 nu se modifică. 
 



Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică  

în Buletinul electronic al A.S.F.       

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 127 / 04.05.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul art. 13 și art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, 
a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 69/05.03.2018, 

având în vedere adresa adresa transmisă la A.S.F. și înregistrată sub nr. 12342/17.04.2018, prin care Asociația 

Administratorilor de Fonduri din România informează cu privire la modificarea datei de examinare aferentă cursurilor de formare 

profesională pentru „Consultanți de investiții” (C II și C III 2018), 

având în vedere faptul că această modificare nu afectează legalitatea sau temeinicia Autorizației A.S.F. nr. 69/05.03.2018, 

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual:        

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se modifică data de examinare aferentă cursurilor de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” (C II și C III 

2018), prevăzută la art. 1 din Autorizația nr. 69/05.03.2018, astfel: 

 
Data examenelor: C II și C III 2018 – 07 mai 2018 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Autorizației A.S.F. nr. 69/05.03.2018 nu se modifică. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se 

publică în Buletinul electronic al A.S.F.       

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 128 / 04.05.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) şi art. 27 din 

Ordonanța de 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. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (4) și (5) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, cu modificările ulterioare, 

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

9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de 

conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată la ASF 

cu nr. RG/7966/14.03.2018, completată prin adresa nr. RG/9844/28.03.2018 și interviul susținut în data de 20.04.2018 în baza Deciziei 

ASF nr. 458/13.04.2018, 

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

emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE  

Art. 1. Se autorizează doamna Ana Maria Andruș, în funcția-cheie de persoana responsabilă cu administrarea si evaluarea riscurilor 

în cadrul societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,  

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.5-7, Corp C, et.6, sector 2. 



Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate 

persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate sau schimbarii raporturilor 

de munca. 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. 

şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 

DECIZIA NR. 545 / 02.05.2018 
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, 

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

analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11092/04.04.2018, 

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 RAIFFEISEN BANK S.A.,  

cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarelor persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Autorizație 

1. CAZAN FLORIN  Autorizația nr. 77/27.03.2014 poz. 3 

2. ENE ADRIAN Autorizația nr. 77/27.03.2014 poz. 4 

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

1. CAZAN FLORIN  PFR02ASIF/402655 

2. ENE ADRIAN PFR02ASIF/092656 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma 

electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 547 / 04.05.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de către Banca Comercială Română S.A.   
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 311/02.03.2018 

 

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 Banca Comercială Română S.A. împotriva  

Deciziei A.S.F. nr.311/02.03.2018. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./11167/05.04.2018, Banca Comercială Română S.A. (BCR) (denumită în 

continuare petenta), prin reprezentant convențional – SPRL Clifford Chance Badea, a formulat plângere prealabilă împotriva  

Deciziei A.S.F. nr. 311/02.03.2018, solicitând revocarea acesteia cu referire la pct. 5 din Planul de Măsuri anexat și anularea în parte 

a Procesului-Verbal, respectiv paginile 20-22 din acesta (de la secțiunea Tranzacții prin internet la secțiunea Cercetare pentru 

investiții). 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr.311/02.03.2018, s-a instituit în sarcina Băncii Comerciale Române S.A. – intermediar instituție 

de credit, obligația implementării în termen de 90 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat deciziei. 

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 03.05.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Banca Comercială Română S.A.  împotriva Deciziei A.S.F. nr. 311/02.03.2018. 

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. 548 / 04.05.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de către dna. Roxana Andreea Iordănescu  
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 312/02.03.2018 

 

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 dna. Roxana Andreea Iordănescu împotriva  
Deciziei A.S.F. nr. 312/02.03.2018. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./11168/05.04.2018, dna. Roxana Andreea Iordănescu (denumită în continuare 

petenta), prin reprezentant convențional – SPRL Clifford Chance Badea, a formulat plângere prealabilă împotriva  



Deciziei A.S.F. nr.312/02.03.2018, solicitând revocarea acesteia și anularea în parte a Procesului-Verbal, respectiv paginile 20-22 din 

acesta. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr.312/02.03.2018, s-a dispus sancționarea cu avertisment a  doamnei Roxana Andreea 

Iordănescu, în calitate de Șef Departament Back Office Securities, Trezorerie și Plăți – Direcția Back Office Tranzacții în cadrul  

BCR S.A., în perioada 25.03.2014-11.09.2017 (ca dată a controlului). 

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 03.05.2018,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna. Roxana Andreea Iordănescu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 312/02.03.2018. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 549 / 04.05.2018 

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. 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) 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13005/20.04.2018, 
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 ANASTASIU CRISTINA prin 
Autorizația nr. 168/14.11.2016, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400621, reprezentând înregistrarea doamnei ANASTASIU CRISTINA 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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 554 / 04.05.2018 

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 OUG nr. 93 /2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 

nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza Directivei 65/2014/EU 
(MiFID II),  



în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 
hotărât emiterea următorului act individual:        

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând  înregistrarea unor firme de investiţii din alte state membre, care în calitate 

de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii conexe, în temeiul liberei circulaţii a 

serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Decizia nr. 554 / 04.05.2018 
 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

F.I.S.M. 

NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

1.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

PSFM LTD PJM01FISMGBR0184 

2.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

PSFM (CITY ASSURANCE 

CONSULTANTS) LIMITED 

PJM01FISMGBR0470 

3.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

CAERUS FINANCIAL LIMITED PJM01FISMGBR1949 

4.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

INTRINSIC FINANCIAL PLANNING 

LIMITED 

PJM01FISMGBR0747 

5.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

SHELL INTERNATIONAL TRADING 

AND SHIPPING COMPANY LIMITED 

PJM01FISMGBR0159 

6.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

FINANCIAL RELATIONSHIP LLP PJM01FISMGBR0566 

7.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

COOPER PARRY WEALTH LIMITED PJM01FISMGBR0577 

8.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

STRATEGIC ASSET MANAGERS 

LIMITED 

PJM01FISMGBR0457 

9.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

INTELLIGENT PENSIONS LTD PJM01FISMGBR0445 

10.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

HEADLEY FINANCIAL SERVICES 

LIMITED 

PJM01FISMGBR1548 

11.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

ROBERT BRUCE ASSOCIATES 

LIMITED 

PJM01FISMGBR1836 

12.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

GAMMA FINANCE LIMITED PJM01FISMGBR1921 



NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

F.I.S.M. 

NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

13.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY - UNITED KINGDOM 

(FCA) 

THE WHITEHALL PARTNERSHIP LTD PJM01FISMGBR0431 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


