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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1048 / 03.09.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

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

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de societate de administrare a 

investițiilor, conform planului de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control 

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

În baza prevederilor art. 1932 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 212  alin. (4) din 

O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) și art. 29 alin. (2) 

din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În şedinţa din data de 29.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Atlas Asset Management S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor, identificată 

prin CUI 24467322, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15700/2008, înscrisă în Registrul A.S.F. cu  

nr. PJRO5SAIR/400030 și nr. PJ307.1AFIAA/400006, cu sediul social în București, Șos. București - Ploiești nr. 7A, et. 2, Sector 1, 

obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 30 de zile.  

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

S.A.I. Atlas Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

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

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

suspendă executarea. 

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

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1049 / 03.09.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în calitate de societate de administrare a 
investițiilor, conform planului de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control 
transmis entității, precum și obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 

Conținutul identic al rapoartelor trimestriale ale auditorului intern, precum și faptul că, în cadrul raportului aferent  
trimestrului III 2016, la perioada auditată este menționat ”trimestrul II 2016”, iar în rapoartele aferente trimestrului II, III și IV 2017, 
perioada audiată este ”trimestrul I 2017”, denotă o abordare pur formală și deficitară a activității de evaluare și examinare a eficacității 
și caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și procedurilor S.A.I., contrar prevederilor art. 23 alin. (2) lit. a) și 
b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012. 
Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din  
Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, pentru această faptă se stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment a  
S.A.I. Atlas Asset Management S.A. 

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a), pct. (ii) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din  
Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 29.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. Atlas Asset Management S.A., identificată prin CUI 24467322, înregistrată la  
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15700/2008, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030 și  
nr. PJ307.1AFIAA/400006, cu sediul social în București, Șos. București - Ploiești nr. 7A, et. 2, Sector 1. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Atlas Asset Management S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1050 / 03.09.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în baza planului de control aferent  
anului 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, precum și obiecţiunile 
acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 

Comitetul de audit nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile specifice, respectiv:  
 obligația de a monitoriza eficacitatea sistemelor de audit intern, luând în considerare deficiențele constatate cu 

ocazia controlului în legătură cu conținutul rapoartelor trimestriale ale auditorului intern;  
 nu a identificat prompt erorile auditorului financiar cu ocazia analizei rapoartelor de audit și a rezultatelor financiare 

ale fondurilor de investiții administrate de societate. 
S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) și lit. c) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 
Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, respectiv art. 272 alin. (2) 

lit. a) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Arnăutu Liviu Ștefan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al 

S.A.I. Atlas Asset Management S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 
Având în vedere prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) 

lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare, pentru această faptă se stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment. 

În baza prevederilor art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), 
art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 



În şedinţa din data de 29.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Arnăutu Liviu Ștefan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  
S.A.I. Atlas Asset Management S.A., în perioada supusă controlului. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Arnăutu Liviu Ștefan şi S.A.I. Atlas Asset Management S.A. şi intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1052 / 03.09.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în baza planului de control aferent  
anului 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, precum și obiecţiunile 
acesteia la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 

Comitetul de audit nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile specifice, respectiv:  
 obligația de a monitoriza eficacitatea sistemelor de audit intern, luând în considerare deficiențele constatate cu 

ocazia controlului în legătură cu conținutul rapoartelor trimestriale ale auditorului intern;  
 nu a identificat prompt erorile auditorului financiar cu ocazia analizei rapoartelor de audit și a rezultatelor financiare 

ale fondurilor de investiții administrate de societate. 
S-a constatat astfel nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) și lit. c) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 
Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, respectiv art. 272 alin. (2) 

lit. a) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Terzi Petre, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  

S.A.I. Atlas Asset Management S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcţiei deţinute. 
Având în vedere prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) 

lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare, pentru această faptă se stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment. 

În baza prevederilor art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015 și în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), 
art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 29.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Terzi Petre, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  
S.A.I. Atlas Asset Management S.A., în perioada supusă controlului. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Terzi Petre şi S.A.I. Atlas Asset Management S.A. şi intră în vigoare la data comunicării 
ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 


