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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 238 / 10.09.2018 
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, art. 32 alin. (6) lit. c), art. 33 și art. 37ˡ alin. (4) 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 Asociaţia Brokerilor și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 27865/21.08.2018, 
Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor, a patru programe de formare profesională continuă sub formă de acțiuni 

cu caracter științific și profesional, care vor fi susţinute on-line în următoarele perioade: 

FPC 1 – 08.10 – 12.10.2018 
FPC 2 – 22.10 – 26.10.2018 
FPC 3 – 05.11 – 09.11.2018 
FPC 4 – 10.12 – 14.12.2018 

Art. 2. Acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către 
participanţi.  
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.  

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 230 / 13.09.2018 

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 și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

analizând cererea SAI MUNTENIA INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/24004/20.07.2018, completată prin adresele 

nr. RG/25964/03.08.2018 și nr. RG/29620/06.09.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii Plus Invest,  

administrat de SAI MUNTENIA INVEST S.A., respectiv Prospectul de emisiune, Regulile, Contractul de societate și Contractul de 

depozitare și custodie nr. 2043/18.07.2018, încheiat între SAI MUNTENIA INVEST S.A. și BRD-Groupe Societe Generale, în forma 

prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligatia publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond în termen de două 

zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei 

de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui 

link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI MUNTENIA INVEST S.A.  

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

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 231 / 13.09.2018 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, 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 prevederile art. 341 și 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

în temeiul 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, cu modificările 

și completările ulterioare,  



în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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 și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  

având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 

analizând cererea S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20613/20.06.2018, completată 

prin adresele înregistrate cu nr. RG/24031/20.07.2018, nr. RG/26433/09.08.2018 și nr. RG/29919/10.09.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii STAR FOCUS,  

administrat de SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de 

societate și Contractul de depozitare nr. 2057/19.07.2018 în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 

modificărilor, are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 

publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 

S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., şi se publică în 

Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 232 / 13.09.2018 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, 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 prevederile art. 341 și 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

în temeiul 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, cu modificările 

și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF 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 și completările ulterioare, 



având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  

având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 

analizând cererea S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20613/20.06.2018, completată 

prin adresele înregistrate cu nr. RG/24031/20.07.2018, nr. RG/26433/09.08.2018 și nr. RG/29919/10.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii STAR NEXT,  

administrat de SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de 

societate și Contractul de depozitare nr. 2057/19.07.2018 în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 

modificărilor, are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 

publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 

S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., şi se publică în 

Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1091 / 13.09.2018  

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: 
- Decizia nr. 509/24.04.2018 prin care grupul format din acționarii FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  

CERTINVEST XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA, 
prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., avea obligaţia de a se încadra în 
prevederile art. 2861 alin. (1) 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 nr.511/24.04.2018 prin care s-a dispus Depozitarului Central S.A. să opereze în evidențele acestuia suspendarea 
exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile ce depășesc 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. și care sunt deținute 
de grupul format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și 
FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu 
emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.  

 
- Ulterior datei de referință aferentă AGOA și AGEA SIF OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2018, respectiv 

data de 12.04.2018, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei ASF nr. 509/24.04.2018, astfel încât grupul de acționari 
identificat prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al  
SIF OLTENIA 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 şi a hotărârii adoptate în şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO, CERTINVEST XT INDEX,  
CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA 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 
dispusă prin Decizia nr. 511/24.04.2018 în ceea ce privește grupul format din FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  
CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA prezumat 
că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către FII CERTINVEST PROPERTIES RO,  

CERTINVEST  XT INDEX, CERTINVEST BET FI INDEX și FONDUL DE PENSII PRIVATE FACULTATIVE PENSIA MEA, Depozitarul 

Central S.A. și S.I.F. OLTENIA. 

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. 1092 / 13.09.2018 

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

Având în vedere următoarele: 
- Decizia nr. 513/25.04.2018 prin care grupul „Banca Transilvania” format din CIORCILA HORIA, SOPON SIMONA,  

CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM ADMINISTRAT DE  
SAI BT ASSET MANAGEMENT prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. 
are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 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, respectiv până la data de 
25.07.2018, 

 

- Decizia nr. 515/25.04.2018 prin care s-a dispus în sarcina Depozitarului Central SA să opereze în evidențele acestuia 
suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile ce depășesc 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A. și care 
sunt deținute de grupul „Banca Transilvania” format din CIORCILA HORIA, SOPON SIMONA, CEOCEA COSTEL, 
 FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM ADMINISTRAT DE SAI BT ASSET MANAGEMENT 
prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A.,  
 

- prin tranzacțiile de înstrăinare derulate de către dl. CEOCEA COSTEL și FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 în 
perioada 27.04.2018-20.07.2018 deținerile grupului de acționari identificat prin Decizia ASF nr. 513/25.04.2018 s-au redus 
sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., fiind astfel duse la îndeplinire dispozițiile acestui act 
individual,  

în temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. 
nr. 6/2012, 

în ședința din data de 12.09.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual:  

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din CIORCILA HORIA, SOPON SIMONA, CEOCEA COSTEL,   
FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM ADMINISTRAT DE SAI BT ASSET MANAGEMENT nu îi mai sunt 
incidente prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012. 
Art. 2. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării exercitării 
drepturilor de vot dispuse prin Decizia ASF nr. 515/25.04.2018 în ceea ce privește grupul format din CIORCILA HORIA,  
SOPON SIMONA, CEOCEA COSTEL, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM ADMINISTRAT DE SAI BT 
ASSET MANAGEMENT prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către CIORCILA HORIA, SOPON SIMONA, CEOCEA 

COSTEL,  FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM ADMINISTRAT DE SAI BT ASSET MANAGEMENT,  

Depozitarul Central S.A. și SIF MOLDOVA S.A. 



Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1093 / 13.09.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din 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 și completările ulterioare,     

Decizia A.S.F. nr. 383/21.03.2018 prin care s-a aprobat anunţul prin care AGRANA ZUCKER GMBH Viena şi-a exprimat 
intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor societății AGRANA ROMANIA S.A. București,  

prevederile art. 60 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  

în temeiul dispozițiilor art. 218 coroborat cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adreselor BCR S.A. înregistrate la A.S.F., prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor 
societății AGRANA ROMANIA S.A. București în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 24/2017,   

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe B.V.B. – A.T.S. acţiunile emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. București  
(CUI  2083754) începând cu data de 17.09.2018. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1094 / 13.09.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din 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 și completările ulterioare,     

prevederile art. 90 lit. c) și ale art. 218 coroborate cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adreselor BCR S.A. înregistrate la A.S.F., prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor 
societății AGRANA ROMANIA S.A. București în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 24/2017,   

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1093/13.09.2018 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea 
AGRANA ROMANIA S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.09.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:   

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea AGRANA ROMANIA S.A. București (CUI 2083754) începând cu 
data de 17.09.2018. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1096 / 13.09.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de dna. Alina Steluța Pica  
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 945/02.08.2018 

 

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. Alina Steluța Pica împotriva Deciziei A.S.F. nr. 945/02.08.2018, 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./26854/13.08.2018, dna. Alina Steluța Pica (denumită în continuare petenta), a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 945/02.08.2018, solicitând revocarea acesteia.  

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 945/02.08.2018  s-a dispus sancționarea doamnei Alina Steluța Pica, în calitate de 

Reprezentant al Compartimentului de Control Intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 767/09.06.2010), persoană responsabilă cu 

aplicarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare și ofițer de conformitate, cu avertisment. 

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 12.09.2018, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna. Alina Steluța Pica împotriva Deciziei A.S.F. nr. 945/02.08.2018. 
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. 1097 / 13.09.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de SAI Erste Asset Management S.A.  
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 944/02.08.2018 

 

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 SAI Erste Asset Management S.A.  
împotriva Deciziei A.S.F. nr.944/02.08.2018. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  



Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./27002/14.08.2018, SAI Erste Asset Management S.A. (denumită în continuare 

petenta), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 944/02.08.2018, solicitând modificarea Planului de Măsuri instituit 

prin Decizie prin revocarea celor două măsuri menționate în cadrul plângerii, aferente punctelor 3 și 4 din Planul de Măsuri.  

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 944/02.08.2018 s-a instituit în sarcina S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de 

societate de administrare a investițiilor, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul Planului De Măsuri anexat 

deciziei, în termen de 90 de zile. 

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 12.09.2018, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SAI Erste Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 944/02.08.2018. 
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 

 

 
 


