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Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare  

 

AUTORIZAŢIA NR. 234 / 18.09.2018 

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. 33, art. 13, art. 32 alin. (6) lit.c) 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 AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29736/10.09.2018, 

completată cu adresa RG nr. 30228/13.09.2018, 

în urma analizei direcțiilor 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 unui program de formare profesională continuă denumit: 

“Formare Profesională Continuă 2018 (cod FPC3.2018), care se va susține în sistem on-line sub forma a 12 acțiuni cu caracter 

științific și profesional, în perioada: 01 octombrie – 29 noiembrie 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 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare  

 

AUTORIZAŢIA NR. 235 / 18.09.2018 

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 completăr i,  

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

în temeiul art. 33, art. 13, art. 32 alin. (6) lit.c) 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 AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28480/27.08.2018, 

completată cu adresele RG nr. 29735/10.09.2018 și 30229/13.09.2018, 

în urma analizei direcțiilor 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 unui program de formare profesională continuă denumit: 

“Formare Profesională Continuă 2018 (cod FPC2.2018), care se va susține la Cluj - Napoca sub forma a 14 acțiuni cu caracter 

științific și profesional, în perioada: 22 – 23 septembrie 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 

 
AUTORIZAȚIE NR. 236 / 19.09.2018 

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

ținând cont de prevederileart. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 
administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,   

având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de 
investiții alternative, 

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu 
nr.15897/07.05.2018, completată prin adresele înregistrate cu nr. 19567/11.06.2018, nr. 25432/01.08.2018, nr. 28536/27.08.2018, 
nr.29431/05.09.2018 și nr. 29574/06.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate si a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 

din data de 19.09.2018, ASF emite următoarea: 

AUTORIZAȚIE 

Art.1. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF BANAT – CRIȘANA S.A. ca urmare a diminuării capitalului 

social al societății de la 52.000.000 lei la 51.746.072,4 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

SIF BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 1/26.04.2018, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat, în forma prezentată în anexă. 

Art. 2. S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de 

înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a Actului constitutiv 

actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 



Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF BANAT – CRIȘANA S.A. şi va fi publicată în Buletinul 

Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr.236 / 19.09.2018 
 
Art. 3. Capital social și acțiuni, alin. (1) se modifică și devine: 
 
 „(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe 
acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor. „ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 237 / 19.09.2018 

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 Regulamentului 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. GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23265/13.07.2018, completată prin adresele 

nr. RG/23263/20.07.2018 și nr. RG/30290/13.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii TEHNOGLOBINVEST, administrat de 

SAI GLOBINVEST S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate în forma prevăzută în 

Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI GLOBINVEST 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 GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 

forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 238 / 19.09.2018 

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 Ordonanţa 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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 Regulamentului 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. GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23265/13.07.2018, completată prin adresele 

nr. RG/23263/20.07.2018 și nr. RG/30290/13.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii NAPOCA, administrat de  

SAI GLOBINVEST S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate în forma prevăzută în 

Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI GLOBINVEST 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 GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 

forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 239 / 19.09.2018 

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 Regulamentului 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. GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23265/13.07.2018, completată prin adresele 

nr. RG/23263/20.07.2018 și nr. RG/30290/13.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii TRANSILVANIA, administrat de  

SAI GLOBINVEST S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate în forma prevăzută în 

Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI GLOBINVEST 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 GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 

forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZUL NR. 338 / 19.09.2018 
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 art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

conform prevederilor art. 212 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 

având în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ceea ce 
privește modificarea regulilor de evaluare a activelor fondului, 

în conformitate cu 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 SAI BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23239/13.07.2018, completată prin adresele  
nr. RG/26445/09.08.2018 și RG/30141/12.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele Fondului închis de investiții BET-FI Index Invest, în conformitate cu 
prospectul de emisiune și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. S.A.I. BROKER S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în 
documentele fondului în cotidianul de circulaţie naţională menţionat în prospectul de emisiune, în termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz. 
Art. 3. Investitorii Fondului închis de investiții BET-FI Index Invest care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere integral 
unitățile de fond deținute. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI BROKER S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 
electronică, cu excepția Anexei. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1111 / 17.09.2018 

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.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin  

Decizia C.N.V.M. nr.1936/24.06.2003 (modificată prin Autorizația A.S.F. nr. 211/26.08.2014), în baza planului de control pe anul 2018, 

deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum şi obiecţiunile 

acesteia la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) 

și d), art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936/24.06.2003  

(modificată prin Autorizația A.S.F. nr. 211/26.08.2014), identificată prin CUI 8550816, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu 

nr. J12/1083/1996, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 107, Et. 4, jud. Cluj, obligația implementării măsurilor de 

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

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

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

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

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

prealabilă nu suspendă executarea. 



Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 5. Conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prezenta decizie se va publica. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1112 / 17.09.2018 

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.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în baza planului de control pe  

anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea 

faptă pentru care responsabil este dl. Pop Daniel, în calitate de membru al Comitetului de Audit, începând cu data de 15.06.2015, în 

cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției 

deţinute: 

Din analiza rapoartelor comitetului de audit, întocmite în perioada controlată, au fost reținute următoarele: 

 referirile, din rapoartele anuale 2015 și 2016 și din raportul semestrial 2016, cu privire la sistemul de control intern și la activitățile 

de audit intern și managementul riscurilor au un grad ridicat de generalitate; 

 în cadrul raportului anual 2017 și a rapoartelor semestriale 2015 și 2017 nu există nicio concluzie referitoare la sistemele de 

control intern, de audit intern și de managementul riscurilor.  

Astfel, eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul entităţii nu a fost 

monitorizată, în mod adecvat, de către Comitetul de Audit, contrar prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, 

prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015. 

De asemenea, rapoartele comitetului de audit nu conțin referiri la monitorizarea procesului de raportare financiară, contrar 

prevederilor art. 31 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. a) din Norma A.S.F. nr.27/2015. 

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 

coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 

alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (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 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Pop Daniel, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 

Art. 2. 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. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Pop Daniel și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării 

ei părții vizate. 

Art. 4. Conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prezenta decizie se va publica. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1113 / 17.09.2018 

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.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat 
următoarele fapte pentru care este responsabilă dna. Delia Adriana Semerean, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul  



S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., în baza hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10/15.06.2015, care nu şi-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deţinute: 

1. Societatea nu deține proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate 
persoane în cadrul entității, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Fapta constituie contravenție 
potrivit prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua 
reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din 
Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 
și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura 
sancțiunii cu avertisment. 
 
2. Procedurile interne aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu fac referire la: 

a. criteriile aferente includerii clienților și în alte categorii de risc față de cel ridicat; 
b. rapoartele de transferuri externe (RTE) și faptul că obligația raportării operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau valută, 

a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau 
mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele, se aplică și transferurilor externe în sau din conturi pentru sume a 
căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. 

Astfel, s-a reținut caracterul neadecvat al procedurii interne, încălcându-se prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de 
prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art.278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura 
sancțiunii cu avertisment. 

În baza prevederilor art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare,  art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), 
art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) și art. 278 alin. (1) și (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 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Delia Adriana Semerean, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul  
S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 
Art. 2. 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. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Delia Adriana Semerean și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la 
data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. Conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prezenta decizie se va publica. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1114 / 17.09.2018 

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.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în baza planului de control pe anul 
2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea 
faptă pentru care responsabilă este dna. Ilona Eniko Câmpean, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor  
Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/03.09.2014  
(începând cu data de 05.09.2014), în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deţinute: 

În cazul unei operațiuni de transfer extern în valoare de 2.910.360,60 lei (echivalent a 651.000 Euro), din data de 18.07.2016, 
s-a constatat depășirea termenului de 10 zile lucrătoare în care aceasta trebuia raportată către A.S.F., contrar prevederilor art. 20 alin. 
(2) coroborat cu art. 20 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie 
contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținută 
de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) 
din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 
alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (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 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Ilona Eniko Câmpean, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor 

Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 

Art. 2. 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. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Ilona Eniko Câmpean și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la 

data comunicării ei părții vizate. 

Art. 4. Conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prezenta decizie se va publica. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1115 / 17.09.2018 

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.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în baza planului de control pe  

anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea 

faptă pentru care responsabil este dl. Naș Sorin Valeriu, în calitate de membru al Comitetului de Audit, începând cu data de 15.06.2015, 

în cadrul S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției 

deţinute: 

Din analiza rapoartelor comitetului de audit, întocmite în perioada controlată, au fost reținute următoarele: 

 referirile, din rapoartele anuale 2015 și 2016 și din raportul semestrial 2016, cu privire la sistemul de control intern și la 

activitățile de audit intern și managementul riscurilor au un grad ridicat de generalitate; 

 în cadrul raportului anual 2017 și a rapoartelor semestriale 2015 și 2017 nu există nicio concluzie referitoare la sistemele de 

control intern, de audit intern și de managementul riscurilor.  

Astfel, eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul entităţii nu a fost 

monitorizată, în mod adecvat, de către Comitetul de Audit, contrar prevederilor art. 31 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, 

prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015. 

De asemenea, rapoartele comitetului de audit nu conțin referiri la monitorizarea procesului de raportare financiară, contrar 

prevederilor art. 31 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. a) din Norma A.S.F. nr.27/2015. 

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 

coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 

alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (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 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Naș Sorin Valeriu, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. 

Art. 2. 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. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Naș Sorin Valeriu și S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data 

comunicării ei părții vizate. 

Art. 4. Conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prezenta decizie se va publica. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1116 / 17.09.2018 

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.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și transmis societății și obiecţiunile formulate la acesta, s-
au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin  
Decizia C.N.V.M. nr. 1936/24.06.2003 (modificată prin Autorizația A.S.F. nr. 211/26.08.2014): 

1) Potrivit organigramei nominale, valabile la data efectuării controlului periodic, 3 angajați ai societății erau încadrați 
atât în Departamentul Back-Office – Tranzacții instrumente financiare cât și în Departamentul Front Office – Conturi noi, administrare 
conturi, procesare ordine. Se constată că organizarea internă a S.S.I.F. nu este concepută astfel încât să asigure separarea atribuţiilor 
principale pentru a se evita îndeplinirea de către aceeaşi persoană a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau 
activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clienţii acesteia, fiind încălcate prevederile art. 98 alin. (1) 
lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit 
sancțiunea cu avertisment. 

2) Deficiențele identificate de către reprezentantul compartimentului de control intern în cadrul rapoartelor de 
investigații realizate în perioada controlată, prezentate pe larg în cadrul Tabelului nr. 11 din Procesul Verbal de Control transmis 
societății (adresa A.S.F. nr. SI-DSC/3111/21.06.2018), nu au fost incluse în rapoartele anuale de activitate, ce au fost transmise 
Consiliului de Administrație și ulterior A.S.F., contrar prevederilor art. 79 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit 
sancțiunea cu avertisment. 

 
3) Din analiza rapoartelor de audit intern aferente anilor 2016 și 2017, au rezultat următoarele: 

a) aspectele și obiectivele urmărite în cadrul rapoartelor anuale de audit intern s-au înscris în activitatea specifică de 
audit financiar și nu de audit intern, care trebuie să vizeze examinarea eficacității şi a caracterului adecvat al sistemelor, 
controlului intern, mecanismelor şi procedurilor S.S.I.F.;  
b) raportul de audit intern aferent anului 2017 nu a avut în vedere auditul activității de administrare a riscurilor, contrar 
obiectivelor aferente anului 2017, prevăzute în cadrul planului strategic de audit intern pentru perioada 2016 – 2020; 
c) în cadrul rapoartelor anuale de audit intern nu există nicio referire la verificarea existenței unor proceduri scrise 
aprobate şi cunoscute de personalul implicat în efectuarea propriu zisă a raportărilor (care stau la baza declarației lunare 
și trimestriale a conducerii), respectiv în preluarea datelor din balanța de verificare în raportările lunare, deși această 
verificare reprezenta un obiectiv din cadrul planului de audit aprobat; 
d) în cadrul raportului anual de audit intern aferent 2017 nu există nicio referire cu privire la verificarea existenței unei 
politici adecvate de administrare a riscurilor, deși această verificare reprezenta un obiectiv din cadrul planului de audit 
aprobat. 

Astfel, s-a reținut faptul că auditul intern nu s-a desfășurat în mod adecvat, fiind încălcate prevederile art. 82 lit. a) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fapta fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit 
sancțiunea cu avertisment. 

4) Cu privire la adaptarea cadrului procedural intern și a mecanismelor interne la prevederile  
Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) pct. (i) și (ii), art. 36 alin. (2), art. 37 
alin. (1) și (2) și ale art. 38 alin. (1) din acest act normativ, după cum urmează: 

a) au fost constatate 4 situații posibil generatoare de conflicte de interese, în accepțiunea art. 35 alin. (1) lit. a) pct. i din 

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, rezultate din relațiile comerciale ale societății, care au fost încheiate sau care s-au aflat în 

desfășurare ulterior aplicării Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016 și care nu au fost identificate și comunicate conducerii / C.A.; 



b) procedurile interne ale societății nu conțin prevederi pentru identificarea și gestionarea situațiilor de conflicte de interese 

potențiale, precizate de Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, nu menționează informațiile prevăzute de art. 36 alin. (2) din același act 

normativ și nu precizează mecanisme de avertizare pentru comunicarea suspiciunilor reale şi semnificative ale personalului 

angajat cu privire la modul de administrare a activităţii.   

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fapta fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit 
sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.885,17 lei, reprezentând 3% din cifra de afaceri netă realizată în 2017.  

5) Procedura de asigurare a continuităţii operaţionale și de recuperare a datelor şi informaţiilor în caz de dezastru nu 
a fost revizuită anual în perioada controlată, contrar prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fapta fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit 
sancțiunea cu avertisment. 

6) Un client al S.S.I.F. (cont intern nr. 5267538) a fost încadrat în categoria de risc moderat, deși existau informații 
publice disponibile, pe baza cărora societatea ar fi trebuit să-l încadreze în categoria de risc ridicat. Astfel, a rezultat faptul că S.S.I.F. 
nu a realizat monitorizarea, cu prioritate, a operaţiunilor efectuate de către acest client ce putea prezenta un risc ridicat, contrar 
prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fapta fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 
și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit sancțiunea 
cu amendă în cuantum de 3.141,95 lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri netă realizată în 2017. 

7) În cazul unor tranzacții și operațiuni efectuate de 5 clienți (cont intern nr. 5267538 în perioada 28.06.2016 – 
28.07.2016, cont intern nr. 2880280 în perioada 30.06.2016 – 21.07.2016, cont intern nr. 5267588 în perioada 18.07.2016 – 
01.08.2016, cont intern nr. 5259901 în perioada 22.06.2016 – 01.08.2016 și cont intern nr. 5267561 în perioada 07.07.2016 – 
09.09.2016), având în vedere faptul că acestea au fost neobișnuit de mari și nu se circumscriau unei tipologii obișnuite, inclusiv 
operaţiuni care nu par să aibă un sens economic/comercial, s-a reținut că la nivelul societății nu au fost examinate circumstanțele și 
scopul acestor tranzacții și operațiuni și nu s-au consemnat în scris rezultatele unor eventuale verificări, nu au fost analizate din 
perspectiva unei posibile suspiciuni în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor și nu au fost aplicate măsuri suplimentare de 
cunoaștere (față de cele standard) clienților care au efectuat respectivele tranzacții/operațiuni. Astfel, s-a constatat nerespectarea 
prevederilor art. 17 alin. (2) – (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, ale art. 19 alin. (1), respectiv ale art. 7 alin. (2) și art. 15 alin. 
(2) din același regulament.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fapta fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 
și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit sancțiunea 
cu amendă în cuantum de 3.141,95 lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri netă realizată în 2017. 

8) În perioada 24.03.2015 – 01.08.2017, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu a raportat A.S.F. integral veniturile 
din exploatare realizate prin intermediul agențiilor, fiind încălcate prevederile art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 



Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) 
coroborate cu art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Având în vedere prevederile art. 46 din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, 
art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă s-a stabilit sancțiunea cu avertisment. 

În baza prevederilor art. 46 din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2) 
din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1)  
lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și (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 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 3.141,95 lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri netă realizată în 2017 (în valoare 
de 62.839 lei), S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936/24.06.2003 (modificată prin Autorizația 
A.S.F. nr. 211/26.08.2014), identificată prin CUI 8550816, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/1083/1996, cu sediul 
social în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 107, et. 4, Județul Cluj. 
Art. 2. Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1, în termen de 15 zile de 
la data comunicării prezentei decizii, la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are sediul social. Prezenta 
decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a 

dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcṭia Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în 

termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 
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. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1117 / 17.09.2018 
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. SAFI Invest S.A. în baza 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 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și d), 

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 12.09.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. SAFI Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2298/13.05.2004 și Atestatul A.S.F. 

nr.17/21.06.2018, identificată prin CUI: 6204751, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/15812/1994, cu sediul social în 

strada Ștefan Greceanu nr. 4, sector 2, București, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri 

anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile.  

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. SAFI Invest 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. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1118 / 17.09.2018 

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. SAFI Invest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-au 
constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este S.A.I. SAFI Invest S.A. autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2298/13.05.2004 
și Atestatul A.S.F. nr. 17/21.06.2018: 

1. Auditul intern asupra activității S.A.I. nu s-a desfășurat în mod adecvat în anul 2016, nerespectându-se astfel prevederile 
art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Constatarea a avut în vedere următoarele: 

 auditorul intern nu și-a îndeplinit în totalitate planul de audit aferent anului 2016, respectiv ultimele 2 misiuni stabilite pentru 
perioadele 01.08.2016 – 09.09.2016 și 05.08.2016 – 14.09.2016; 

 aspectele vizate de misiunile realizate în anul 2016 se înscriu în activitatea specifică de audit financiar și nu de audit intern, care 
trebuie să vizeze examinarea eficacității şi a caracterului adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern şi procedurilor 
S.A.I. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art.200 
alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 

2. Avansul de trezorerie nedecontat până la sfârșitul perioadei de raportare (suma de 2.716 lei) nu a fost evidențiat  
în contul 461 „Debitori diverși” sau contul 4282 „Alte creanțe în legătură cu personalul”, în funcție de natura creanței, contrar 
prevederilor art.58 alin. (6) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015. De asemenea, nu au fost asigurate condițiile necesare pentru 
organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității, contrar prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Norma A.S.F. nr. 39/2015, 
având în vedere următoarele: 

 în data de 22.12.2016, sumele de 450 lei, respectiv 2.716 lei, au fost înregistrate ca încasări în contul casa (5311), fără ca 
acestea să fie și realizate (depuse) efectiv; 

 suma pe care societatea trebuia să o încaseze de la o persoană, conform convențiilor de plată încheiate, a figurat ca fiind 
în contul casa, deși nu se regăsea faptic în casierie, ceea ce a determinat ca soldul contului casa să nu reflecte realitatea. 
Odată încheiată prima convenție de plată (din data de 16.09.2016), suma ar fi trebuit să fie înregistrată în contul contabil 
aferent debitorilor societății, cu afectarea corespunzătoare a soldului contului casa; 

 o operațiune de încasare de numerar (suma de 9.400 lei) efectuată în data de 09.01.2017, prin casierie, nu a fost înregistrată 
în contul casa – 5311. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 

completările ulterioare.  
Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 

alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 
măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei, reprezentând 0,92% din cifra de afaceri realizată în anul 2017. 

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art.200 
alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) 
pct. ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și (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 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei S.A.I. SAFI Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2298/13.05.2004 și Atestatul A.S.F. nr. 17/21.06.2018, identificată prin CUI: 6204751, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 
J40/15812/1994, cu sediul social în strada Ștefan Greceanu nr. 4, sector 2, București. 
Art. 2. Amenda se va achita la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în 
termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii 



se va transmite la A.S.F. – Direcṭia Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de 

la data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
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. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1119 / 17.09.2018 

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. SAFI Invest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Mihaela Carmen Prisăcariu, în calitate de membru al Comitetului de 
Audit începând cu data de 21.06.2017: 

În anul 2017, atribuția Comitetului de Audit, de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod 
corespunzător, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările u lterioare. 
Constatarea a avut în vedere faptul că activitatea de audit intern a S.A.I. SAFI Invest S.A. aferentă anului 2016 nu s-a desfășurat în 
mod adecvat, precum și faptul că această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit. Fapta constituie contravenție 
conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 
alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Mihaela Carmen Prisăcariu, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  
S.A.I. SAFI Invest S.A. 
Art. 2. 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.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Mihaela Carmen Prisăcariu și S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1120 / 17.09.2018 

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. SAFI Invest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Corina Adriana Lamor, în calitate de membru al Comitetului de Audit 
până la data de 10.02.2017: 

Raportul Comitetului de audit aferent anului 2015, transmis la A.S.F. în data de 29.06.2016, cuprinde doar aspecte legate 
de procesul de raportare financiară și nu cuprinde activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale, respectiv informații referitoare la 
monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern și de audit intern, nerespectându-se astfel prevederile art. 35 alin. (1) din Norma 
A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 
alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
 
 
 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna Corina Adriana Lamor, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  
S.A.I. SAFI Invest S.A. 
Art. 2. 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.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Corina Adriana Lamor și S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării 
ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1121 / 17.09.2018 

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. SAFI Invest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Dana Jeaninne Lazăr, în calitate de membru al Comitetului de Audit 
până la data de 10.02.2017: 

Raportul Comitetului de audit aferent anului 2015, transmis la A.S.F. în data de 29.06.2016, cuprinde doar aspecte legate 
de procesul de raportare financiară și nu cuprinde activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale, respectiv informații referitoare la 
monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern și de audit intern, nerespectându-se astfel prevederile art. 35 alin. (1) din Norma 
A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 
alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Dana Jeaninne Lazăr, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  
S.A.I. SAFI Invest S.A. 
Art. 2. 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.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Dana Jeaninne Lazăr și S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării 
ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1122 / 17.09.2018 

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. SAFI Invest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Andrei Negulescu, în calitate de membru al Comitetului de Audit începând 
cu data de 21.06.2017: 

În anul 2017, atribuția Comitetului de Audit, de monitorizare a eficacităţii sistemelor de audit intern nu s-a realizat în mod 
corespunzător, contrar prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
Constatarea a avut în vedere faptul că activitatea de audit intern a S.A.I. SAFI Invest S.A. aferentă anului 2016 nu s-a desfășurat în 
mod adecvat, precum și faptul că această situație nu a fost identificată de către Comitetul de Audit. Fapta constituie contravenție 
conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere prevederile art. 40 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 
alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
 



 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Andrei Negulescu, în calitate de membru al Comitetului de Audit al S.A.I. SAFI Invest S.A. 
Art. 2. 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.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Andrei Negulescu și S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei 
părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1123 / 17.09.2018 

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. SAFI Invest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Paul Pascu, în calitate de Ofițer de conformitate până la data de 
15.09.2016: 

Înlocuirea persoanei desemnate pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor, realizată prin Decizia CA nr. 9/04.02.2016, 
nu a fost notificată A.S.F. și O.N.P.C.S.B., contrar prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Fapta constituie 
contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și alin. (6), art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin.(2) 
lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.09.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Paul Pascu, în calitate de Ofițer de conformitate al S.A.I. SAFI Invest S.A. 
Art. 2. 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.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Paul Pascu și S.A.I. SAFI Invest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții 
vizate. 

 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1128 / 19.09.2018 

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, 

în temeiul art. 213 alin.(1) lit. a) 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. 6 alin.(1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, 

analizând cererea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/28336/24.08.2018, completată prin adresele  

nr. RG/29289/04.09.2018 și nr. RG/30140/12.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  

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

 

 



DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația Fondului deschis de investiții SAFI OBLIGAȚIUNI administrat de SAI SAFI INVEST S.A.  

Art. 2. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul deschis de investiții SAFI OBLIGAȚIUNI înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400091. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către SAI SAFI INVEST S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma 

electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 1129 / 19.09.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă și ale art.57 și art. 58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare a adreselor SSIF GOLDRING S.A. înregistrate la A.S.F.,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Videle iniţiată de 

societatea FORAJ SONDE S.A. Videle, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 250.000 acţiuni reprezentând 6,62% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 10 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 27.09.2018 – 10.10.2018; 

 Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A. 

 Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.  

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 

de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile 

societății FORAJ SONDE S.A. Videle permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători  

(persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de 

receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7  

din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014. 

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 

ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 1130 / 19.09.2018 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin.(1) și (3), art.7 alin. (2), art.14 și art.27  

din OUG 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, 

în conformitate cu prevederile art.6 și art.25 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  

urmare a solicitării SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la A.S.F., 



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea AUTO CENTER S.A. București iniţiată 

de către CONSTANTA HALAGIAN, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 923.037 acţiuni, reprezentând 3,0577% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 0,63 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 27.09.2018 – 10.10.2018; 

 Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.; 

 Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.  

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 

de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile emise 

de societatea AUTO CENTER S.A. București permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători  

(persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de 

receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7  

din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 

ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1131 / 19.09.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14 și art. 27 din 

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

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

având în vedere: 

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

piaţă, 

prevederile art. 19 alin. (8) și (9) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață, 

hotărârea AGEA PATRIA BANK S.A. București din data de 02.08.2018 de majorare a capitalului social, publicată în  

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3141/14.08.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.09.2018,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii societății PATRIA BANK S.A. București, în cadrul dreptului 

de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social, care urmează să fie publicat cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, cu următoarele caracteristici: 



-    Obiectul ofertei: maxim 1.000.000.000 acţiuni;  

-    Perioada de derulare: 21.09.2018 – 22.10.2018; 

-    Preţul de subscriere: 0,10 lei/acţiune; 

-    Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A.; 

-    Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă. 

Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă. 

Art. 3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale 

reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicaţi în derularea ofertei, ofertantului şi operatorului de 

sistem, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia. 

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 

subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de 

Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
 
 


