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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1198 / 09.10.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a),  art. 6 alin. (1) și (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 investigația realizată de A.S.F. cu privire la plățile efectuate de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. din 
disponibilitățile proprii, în contul a trei clienți, în scopul compensării pierderilor din tranzacționarea pe piețe externe, în luna octombrie 
2016, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl. Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii 
de investiții financiare și Șef Serviciu Tranzactionare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., care nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzator atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

1) Activitatea pe contul a doi clienți pe piețele externe s-a realizat în condiții de administrare discreționară, fără ca SSIF să 
dețină acordul acestora, fiind astfel încălcate prevederile art. 114 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (I) 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 prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (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. 227, art. 228 
alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin (3) din Regulamentul nr. 32/2006, 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, pentru aceasta faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă in cuantum de 5.000 lei. 

2) Instrumentele financiare derivate de tip CFD și contracte futures, care au făcut obiectul operațiunilor efectuate pe contul 
a trei clienți pe piețele externe, nu au fost potrivite profilului investițional al acestora, clienții nefiind avertizați în mod corespunzător, în 
acest sens. Se reține nerespectarea prevederilor art. 132 alin. (1) din Regulamentul A.S.F.  nr. 32/2006, 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a)  pct. i), 
coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (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. 227, art. 228 
alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin (3) din Regulamentul nr. 32/2006, 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, pentru aceasta faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 1.000 lei. 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 03.10.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează dl Ovidiu Adrian Ormenișan, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare și Șef Serviciu 
Tranzacționare în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. la data săvârșirii faptelor, cu amendă în cuantum de 5.000 lei. 
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 Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O 



copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., 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/plângerea prealabilă nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ovidiu Adrian Ormenișan și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră in vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe site-ul A.S.F.  

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1199 / 09.10.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a),  art. 6 alin. (1) și (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 investigația realizată de A.S.F. cu privire la plățile efectuate de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. din 
disponibilitățile proprii, în contul a trei clienți, în scopul compensării pierderilor din tranzacționarea pe piețe externe, în luna octombrie 
2016, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabil este dl. Adrian Pop, în calitate de Conducător în cadrul  
S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., începând cu data de 05.05.2015, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile 
aferente funcției deținute: 

1) Instrumentele financiare derivate de tip CFD și contracte futures, care au făcut obiectul operațiunilor efectuate pe contul 
a trei clienți pe piețele externe, nu au fost potrivite profilului investițional al acestora, clienții nefiind avertizați în mod corespunzător, în 
acest sens. Se reține nerespectarea prevederilor art. 132 alin. (1) din Regulamentul A.S.F.  nr. 32/2006, 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), 
coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (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. 65 alin. (1), 
art. 84 alin. (1), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin (3) din Regulamentul nr. 32/2006, 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, pentru aceasta faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 
in cuantum de 1.000 lei. 

2) Compensarea pierderilor provenite din tranzacționarea pe piețe externe a fost efectuată numai pentru  trei clienți, cu toate 
că au mai fost evidențiate cazuri în care clienții SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.  au înregistrat pierderi rezultate din tranzacții 
efectuate pe piețe externe cu instrumente financiare derivate, efectuate în condiții similare administrării discreționare, faptă care 
reprezintă încălcarea prevederilor care reglementează asigurarea egalității de tratament faţă de clienţii săi. Se constată nerespectarea 
prevederilor art. 102 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a)  pct. i), 
coroborate cu prevederile art. 279, art. 282 alin. (1) și (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. 65 alin. (1), 
art. 84 alin. (1), art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin (3) din Regulamentul nr. 32/2006, 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, pentru aceasta faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă 
în cuantum de 1.000 lei. 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 03.10.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează dl Adrian Pop, în calitate de Conducător în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. la data săvârșirii faptelor, 
cu amendă în cuantum de 1.000 lei. 
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 Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie 
constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O 
copie a dovezii achitării amenzii se va transmite Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, din 
cadrul A.S.F., 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/plângerea prealabilă nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Adrian Pop și S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și intră in vigoare la data comunicării ei 
părții vizate. 



Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe site-ul A.S.F. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1205 / 10.10.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din 

O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere: 

prevederile art. 12 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

Decizia ASF nr. 1129/19.09.2018, prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de 
societatea FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de către societatea  FORAJ SONDE S.A. Videle,  

în baza solicitării SSIF GOLDRING S.A. adresate A.S.F., 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.10.2018,  

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

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea  
FORAJ SONDE S.A. Videle inițiată de către societatea FORAJ SONDE S.A. Videle. 
 
Amendamentul constă în prelungirea perioadei de ofertă cu 7 zile lucrătoare până la data de 19.10.2018. 
 
Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate.  

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

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1215 / 11.10.2018 

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: 

hotărârea AGEA ROMAERO S.A. București din data de 31.05.2018 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2570/06.07.2018,  

adresele SSIF SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/30955/20.09.2018, nr. RG/31203/24.09.2018 și  

nr. RG/32181/04.10.2018,  

prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) 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 operațiun i 

de piață, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.10.2018,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 19.06.2018, în cadrul dreptului de 

preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății ROMAERO S.A. București, care urmează să fie 

publicat pe site-urile web ale emitentului (www.romaero.com) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici: 

 

- Obiectul ofertei: 737.594 acţiuni oferite într-o singură etapă; 

- Perioada de derulare: 15.10.2018 – 13.11.2018; 

- Preţul de subscriere: 2,50 lei/acţiune; 

- Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A. București; 

- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect. 



 
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 şi ofertantului, cu luarea în 
considerare a atribuţiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 
subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile  
Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1227 / 12.10.2018 
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 BT Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de societate de administrare a 

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

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

În baza prevederilor art. 16 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. b) și art. 1932 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările şi 

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

coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În şedinţa din data de 10.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina BT Asset Management S.A.I. S.A., identificată prin CUI 17269861, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului cu nr. J12/647/22.02.2005, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/120016/29.03.2005 și nr. 

PJR07.1AFIAA/120003/ 01.02.2018, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviță nr. 22, județul 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,  

BT Asset Management S.A.I. 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 BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1228 / 12.10.2018 

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 BT Asset Management S.A.I. S.A. în baza planului de control pe anul 2018, 
procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, 
s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna Eva Renate SAS, în calitate de Reprezentant al Compartimentului 
de Control Intern (autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 10/26.01.2015), persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002, cu 
modificările și completările ulterioare și ofițer de conformitate în perioada supusă controlului, care nu şi-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor deținute: 

Din verificările efectuate prin sondaj, au rezultat trei transferuri externe de peste 15.000 euro (echivalentul în lei), efectuate 
în contul unor investitori nerezidenți aferente unor operațiuni de subscriere derulate prin intermediul societății de administrare a 



investițiilor, care nu au fost raportate la A.S.F. de către BT Asset Management S.A.I. S.A., nerespectând astfel prevederile art. 20 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 lit. e) din Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului. Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În baza prevederilor 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) şi art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
În şedinţa din data de 10.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Eva Renate SAS, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern 
(autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 10/26.01.2015), persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și 
completările ulterioare și ofițer de conformitate. 
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 Eva Renate SAS și BT Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 


