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AUTORIZAŢIA NR. 247 / 01.11.2018 

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 ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA (A.A.F.) și 

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 33691/19.10.2018, 

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 ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA (A.A.F.) a unui program 

de formare profesională continuă (cod FPC1/2018), care se va susține la Predeal sub forma a 10 acțiuni cu caracter științific și 

profesional, în perioada 16 – 18 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 la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din 

România și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.  

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

DECIZIA NR. 1304 / 01.11.2018  

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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



ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificarea Commission de Surveillance de Secteur Financier Luxembourg înregistrată la ASF cu  

nr. RG 22815 din 10.07.2018, 

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

emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Societatea de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM)  

ARECA și subfondurile VALUE DISCOVERY și LIQUID FOCUS înregistrată în Registrul Public al ASF cu  

nr. PJM09SIAMLUX0022 administrată de ARECA.  

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

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 1305 / 01.11.2018  

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi 
a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările Commission de Surveillance du Secteur Financier înregistrate la ASF cu nr. RG 17350 din 

18.05.2018 și RG 17351 din 18.05.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondurile de investiții alternative din state membre (FIAM) administrate de  
INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT S.A.R.L.: 

Denumire fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

INVESCO REAL ESTATE - EUROPEAN FUND Decizia nr. 2027/18.12.2014 CSC08FIAMLUX0035  

INVESCO REAL ESTATE ASIA FUND Decizia nr. 1038/28.05.2015 CSC08FIAMLUX0043 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

DECIZIA NR. 1306 / 01.11.2018 

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

În baza dispozițiilor prevăzute de art. 35 alin. (10) din Directiva 65/2014/UE, 

Având în vedere prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2017/2382, precum și ale art. 7  

din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1018, 

În temeiul art. 2 alin. (1) și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4), art. 54 alin. (4) și art. 55 alin. (8) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 5 alin. (1), pct.1 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere notificarea transmisă la A.S.F. de autoritatea competentă din Grecia  

(HELLENIC REPUBLIC CAPITAL MARKET COMMISSION) înregistrată cu nr. RG/17787/23.05.2018 și completată prin adresele  
nr. RG/23602/17.07.2018, RG/28361/24.08.2018, 



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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJM01SFIM/400010, reprezentând înregistrarea  
NUNTIUS S.A. SOCIETATE DE BROKERAJ ȘI PRESTARE DE SERVICII DE INVESTIȚII ATENA - SUCURSALA BUCUREȘTI cu 
sediul situat la adresa din București, Piața Montreal nr. 10, WTC intrarea F, et. 2, biroul nr. 2.24 BIS, care a prestat în această calitate 
pe teritoriul României servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii conexe în temeiul liberei circulaţii a serviciilor. 
Art. 2. Prezenta Decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 1309 / 01.11.2018 

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi 
a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea Oralad Management AB înregistrată la ASF cu nr. RG 30716 din 19.09.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondul de investiții alternative din state membre (FIAM) Spirit Ventures SCSP – 
Luxembourg administrat Oralad Management AB: 

Denumire fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

Spirit Ventures SCSP – Luxembourg Decizia nr. 1061/01.08.2017 CSC08FIAMSWE0046 

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

 VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1336 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere următoarele:  

Potrivit art. 61 din Legea nr.24/2017, Emitenţii întocmesc, pun la dispoziţia publicului şi transmit A.S.F. şi operatorului de 
piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Raportarea include orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o 
evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii şi indică orice factor special care a influenţat aceste 
activităţi.  

Conform art. 1 din Ordinul nr. 2844/2016 societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată întocmesc situațiile financiare în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară. 

Societatea are obligația de a publica un raport financiar anual ce conține situaţiile financiare anuale auditate cel târziu  
la 4 luni după sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar conform art. 63 din Legea nr. 24/2017. 

Analizând aspectele sesizate de auditorul societății Mecanica Ceahlău S.A. care au condus la exprimarea unei opinii cu 
rezerve în ceea ce privește situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017, s-au constatat, printre altele, următoarele: 

Modelul ales de societate în cazul evaluării după recunoaștere pentru categoria “Terenuri” din clasa “Imobilizări corporale” 
este “modelul de reevaluare”. 



IFRS prevăd că în cazul alegerii modelului de reevaluare ca politică contabilă de evaluare după recunoaștere, reevaluările 
trebuie să se facă cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu se deosebește semnificativ de ceea ce s-ar 
fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de raportare. În conformitate cu IAS 16.31,  
“(…) Reevaluările trebuie să se facă cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu se deosebește 
semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de raportare.” 

De asemenea, în conformitate cu IAS 16.34 “(…) În cazul imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă 
modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări. În schimb, s-ar putea să fie necesar să se reevalueze 
elementul respectiv numai o dată la trei sau la cinci ani.” 

Având în vedere că ultima reevaluare a terenului a avut loc în anul 2005, conform informațiilor furnizate de societate, se 
impune o nouă reevaluare a categoriei “Terenuri” din clasa “Imobilizări corporale”. 

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

DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de administrație al Mecanica Ceahlău S.A. are obligația de a asigura conformitatea situațiilor financiare aferente  
anului 2018 cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și anume de a face o reevaluare a clasei terenuri din cadru l 
elementelor de imobilizări corporale în conformitate cu IAS 16.31 și IAS 16.34, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele 
responsabile sancțiunile prevăzute de lege. 
Art. 2. Prezenta Decizie va fi comunicată societății Mecanica Ceahlău S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea Deciziei.  
Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. 
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la 
Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Decizii şi pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A. 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1342 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville 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. Mihaela Adriana Miciu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, desemnată în baza Deciziei Președintelui Consiliului de Administrație nr. 1/30.09.2010 (începând 
cu data de 01.10.2010), în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente 
funcției deținute: 

1. În cazul unui client persoană fizică, societatea a efectuat 7 transferuri de disponibilități bănești (în perioada 
03.09.2015 – 25.11.2015), solicitate de împuternicitul clientului, către un cont în legătură cu care nu au fost cunoscuți toți beneficiarii 
săi, contrar prevederilor art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) lit. m) 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 prevederile 
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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 

2. Un client persoană fizică (cont intern DZA296) nu a fost încadrat de către societate în categoria clienților cu risc 
ridicat, pentru a-i fi aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere (fiind aplicate măsurile standard de cunoaștere), luând în considerare 
valoarea operațiunilor/retragerilor de fonduri bănești, natura operațiunilor (reprezentare prin intermediul unei terțe părți, solicitări de 
retrageri de disponibilități bănești într-un cont cu mai mulți beneficiari) și profilul clientului care poate induce riscuri (persoană 
nerezidentă, de vârstă înaintată, având naționalitate diferită de cea a împuternicitului), contrar prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 15 alin. 
(2) 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 prevederile 
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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 

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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Mihaela Adriana Miciu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor 
Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Tradeville 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 Adriana Miciu și S.S.I.F. Tradeville 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. 1343 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville 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 
este responsabilă dna. Adriana Cătălina Velicu, în calitate de ofițer de conformitate, desemnată în baza Deciziei Consiliului de 
Administrație nr. 2/17.11.2016 (începând cu data de 05.12.2016), în cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A., care nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

Având în vedere faptul că aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clienților nu trebuie condiționată de încadrarea 
prealabilă a clienților în clasa de risc ridicat (societatea fiind obligată să aplice măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei și în 
toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism), s-a constatat 
că Procedura privind politica de acceptare a clienților și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea 
actelor de terorism, în vigoare la data controlului, a avut un caracter neadecvat, contrar prevederilor 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 prevederile 
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. 5 alin. (2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările şi 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 (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna. Adriana Cătălina Velicu, în calitate de ofițer de conformitate, în cadrul S.S.I.F. Tradeville 
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. Adriana Cătălina Velicu și S.S.I.F. Tradeville 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. 1344 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Tradeville S.A., în baza planului de control pe anul 2018, deficiențele, 

riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiuni le 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 ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Tradeville S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003 (modificată prin Decizia 

C.N.V.M. nr. 375/11.03.2009), identificată prin CUI 8694021, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996, cu 

sediul social în București, Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, Et. 3, sector 3, 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. Tradeville 

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. Tradeville 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. 1345 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, 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. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-au constatat următoarele fapte 
pentru care este responsabilă S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1942/24.06.2003: 

 
1.     Rapoartele de audit intern, întocmite pe parcursul perioadei supuse controlului (13.06.2015 – 04.06.2018), au aceeași 
structură și conținut și se referă doar la activitatea compartimentului de control intern, la modul în care au fost aplicate principiile 
contabile și la modul de întocmire a situațiilor financiare (fiind prezentate detaliat și analizate principalele posturi din bilanț, conform 
balanței de verificare), nu și la evaluarea și examinarea eficacității și caracterului adecvat al sistemelor, controlului intern (ansamblul 
politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către entitate, stabilite în concordanţă cu activitatea desfășurată şi cu 
reglementările legale, în vederea asigurării conformității și mitigării riscurilor), mecanismelor și procedurilor S.S.I.F. Se constată că 
toate celelalte teme incluse în planul de audit nu au fost analizate, astfel că acesta nu a fost implementat în totalitate, nerespectându-
se astfel întocmai prevederile art. 82 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. 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 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 
 
2.  O platformă de tranzacționare externă a fost implementată la nivelul societății fără a se respecta procedura de management 
al modificărilor. Astfel nu a fost desfășurată nicio activitate referitoare la managementul ciclului de viață al programelor informatice, 
contrar prevederilor art. 7 alin. (1) coroborat cu cap. B. pct. 4 lit. a) din Anexa nr. 2 din Norma A.S.F. nr. 6/2015, prevederi preluate de 
art. 15 alin. (1) coroborat cu cap. B. pct. 4 lit. a) din Anexa nr. 2 din Norma A.S.F. nr. 4/2018. 



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 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 se stabilește măsura 
sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei, reprezentând 0,853% din cifra de afaceri netă realizată de societate în anul 2017. 
 
3. Ulterior datei de 30.11.2016, societatea nu a avut desemnată o persoană care să desfășoare activitatea specifică aferentă 
coordonatorului funcției de administrare a riscului, contrar prevederilor art. 24 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014, 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 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
amendă în cuantum de 3.000 lei, reprezentând 0,170% din cifra de afaceri netă realizată de societate în anul 2017. 
  
4.  S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. a efectuat în perioada supusă controlului, operațiuni pe piețe externe, fără a avea 
proceduri de lucru distincte, referiri la aceste tipuri de operațiuni pe piețe externe neregăsindu-se în politica de executare a ordinelor 
clienților sau cea referitoare la relațiile cu clienții. Astfel, regulile și procedurile privind politica de executare a ordinelor nu au fost 
întocmite în mod adecvat, contrar prevederilor art. 64 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. 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 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
amendă în cuantum de 3.000 lei, reprezentând 0,170% din cifra de afaceri netă realizată de societate în anul 2017. 
 
5. În cazul clienților SSIF Blue Rock Financial Services SA pentru care s-au efectuat tranzacții pe o platformă externă, s-a 
constatat că nu s-au transmis de către societate raportări periodice privind activitatea de tranzacționare pe conturile individuale 
administrate în mod discreționar, încălcându-se prevederile art. 123 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. 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 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 se stabilește măsura 
sancțiunii cu amendă în cuantum de 3.000 lei, reprezentând 0,170% din cifra de afaceri netă realizată de societate în anul 2017. 
 
6. În legătură cu implementarea unei noi linii de business de tranzacționare pe o platforma externă în numele clienților, utilizând 
în activitatea de administrare a portofoliului clienților un algoritm de tranzacționare, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a 
adoptat măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă care să asigure o administrare corectă și 
prudentă prin adoptarea și implementarea de politici, strategii și mecanisme de control intern adecvate în vederea gestionării 
corespunzătoare a riscurilor, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și d) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016. 
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 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 se stabilește măsura 
sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei a persoanei responsabile, reprezentând 0,569% din cifra de afaceri netă realizată de 
societate în anul 2017. 
 
7. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a implementat, anterior punerii în funcțiune în mediul real a algoritmului de 
tranzacționare, prevederile aplicabile pentru entitățile care utilizează algoritmi de tranzacționare din Orientările ESMA Sisteme și 
controale într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente 
(Orientările nr. 2 și Orientările nr. 6), contrar prevederilor art. 2 din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2013, preluate de art. 3 din 
Norma A.S.F. nr. 32/2016.  
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 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
amendă în cuantum de 15.000 lei, reprezentând 0,853% din cifra de afaceri netă realizată de societate în anul 2017. 
 
8. Din analiza cadrului procedural intern al entității nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) pentru a asigura 
standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității cum ar fi, spre exemplu: obținerea de recomandări și referințe 
de la foști angajatori mai ales în cazul angajaților care au legătură directă cu clienții, căutări ale persoanei în diverse surse publice 
(motoare de căutare, rețele de socializare) pentru identificarea unor elemente care ar putea să fie de impact, identificarea unor alte 
calități ale persoanei la alte firme, ș.a.m.d.. Se constată astfel, nerespectarea prevederilor art. 6 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile 
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 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 
9. Nu au fost aplicate măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei, pentru 5 clienți nerezidenți cu contract încheiat la distanță 
(la data de 08.03.2017) pentru care s-au realizat tranzacții pe o platformă externă, contrar prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile 
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 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 
10. Societatea nu a preluat în evidențele sale, în cazul a 5 clienți nerezidenți pentru care s-au realizat tranzacții pe o platformă 
externă, informații cu privire la beneficiarul real, încălcându-se prevederile art. 11 alin. (1) lit. m) 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile 
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 
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. (1) 
lit. a) pct. 6, 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 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 31.10.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei, reprezentând 1,138% din cifra de afaceri netă realizată în anul 2017, 
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1942/24.06.2003, identificată prin CUI RO9814029, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/14241/2011, cu sediul social în București, Str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp B, et 4, 
sector 2. 
Art. 2. Amenda se va achita la Agenția Națională de Administrare Fiscală din raza teritorială unde își are domiciliul fiscal 
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. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. 1346 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 

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



Având în vedere controlul periodic efectuat în baza planului de control pe anul 2018 la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 

S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1924/24.06.2003, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal 

de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile la procesul verbal de control, 

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

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

În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1942/24.06.2003, 
identificată prin CUI RO9814029, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/14241/2011, cu sediul social în București, 
Str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp B, et 4, sector 2, 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. Blue Rock 

Financial Services 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. Blue Rock Financial Services 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. 1347 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-au constatat următoarele fapte 
pentru care este responsabil dl. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu, în calitate de Președinte CA (în baza Autorizației nr. 95/24.05.2017) 
și Conducător/Director General (în baza Autorizației nr. 55/22.03.2017) în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu 
și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute: 
 
1.  Înregistrarea în contabilitatea societății a încasărilor și plăților pentru două tranzacții realizate de societate în calitate de 
agent de plată, în cuantum de 20.800 Euro (dată plată 31.03.2017) și 270.000 Euro (dată plată 30.05.2017), a fost realizată cu 
întârziere, ulterior desfășurării controlului la sediul entității. Astfel, 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, 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 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. 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 amendă în cuantum de 2.000 lei. 
 
2. Prin procesul verbal de ridicare documente înregistrat la sediul societății cu nr. 556/03.07.2018, reprezentanții  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. au certificat că toate documentele predate echipei de control sunt complete și conforme cu 
originalele. Ulterior controlului desfășurat la sediul entității, urmare analizei desfășurate la sediul A.S.F. a situațiilor întocmite și a 
documentelor, ridicate în format electronic, s-au identificat situații în care societatea a furnizat A.S..F date incorecte, respectiv 
incomplete, de natură să inducă în eroare, situație care se încadrează în prevederile art. 127 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Spre exemplificare, menționăm următoarele situații identificate: 
- Raportul Consiliului de Administrație aferent anului 2017 a fost pus la dispoziția echipei de control în format word și pdf 

(semnat, ștampilat și datat), constatându-se neconcordanțe între cele două versiuni. Ulterior controlului, a fost transmisă o altă variantă 
a raportului în format pdf (semnat, ștampilat și datat). 

- Situația fondurilor proprii pusă la dispoziție cu ocazia controlului nu conținea datele din raportările finale transmise la A.S.F. 
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 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. 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 amendă în cuantum de 1.000 lei. 

În baza prevederilor 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 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 ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu, în calitate de Președinte CA/ 
Conducător/Director General în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Ștefan Nicolae Marius Ungureanu și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. 1348 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă 
pentru care este responsabilă dna. Mihaela Carmen Prisăcariu, în calitate de Conducător/Director General Adjunct în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. (în baza Autorizației A.S.F. nr. 151/20.07.2017), , care nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

Prin procesul verbal de ridicare documente înregistrat la sediul societății cu nr. 556/03.07.2018, reprezentanții  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. au certificat că toate documentele predate echipei de control sunt complete și conforme cu 
originalele. Ulterior controlului desfășurat la sediul entității, urmare analizei desfășurate la sediul A.S.F. a situațiilor întocmite și a 
documentelor, ridicate în format electronic, s-au identificat situații în care societatea a furnizat A.S.F. date incorecte, respectiv 
incomplete, de natură să inducă în eroare, situație care se încadrează în prevederile art. 127 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Spre exemplificare, menționăm următoarele situații identificate: 
- Raportul Consiliului de Administrație aferent anului 2017 a fost pus la dispoziția echipei de control în format word și pdf 

(semnat, ștampilat și datat), constatându-se neconcordanțe între cele două versiuni. Ulterior controlului, a fost transmisă o altă variantă 
a raportului în format pdf (semnat, ștampilat și datat). 

- Situația fondurilor proprii pusă la dispoziție cu ocazia controlului nu conținea datele din raportările finale transmise la A.S.F.  
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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

În baza prevederilor 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 ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dna Mihaela Carmen Prisăcariu, în calitate de Conducător/Director General 
Adjunct în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Mihaela Carmen Prisăcariu și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. 1349 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-au constatat următoarele fapte 
pentru care este responsabil dl. Corneliu Gabriel Ilie, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern începând cu 
data de 23.05.2016 (Autorizație A.S.F. nr. 148/10.10.2016), persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului (în baza 
Autorizației A.S.F. nr. 147/10.10.2016) și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și 
completările ulterioare (în perioada 12.10.2016 - 04.02.2018), în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu și-a 
îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute: 
 
1. Din analiza rapoartelor periodice și a celor ad-hoc ale compartimentului de control intern, s-a constatat că activitatea de 
control intern la nivelul societății nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv nu a fost utilizată o 
evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, contrar prevederilor pct. 14 și pct. 29 
lit. d) din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității, aplicabile prin 
Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate de art. 791 alin. (1) coroborat cu pct. 14 și pct. 29 lit. d) ale 
Anexei nr. 12 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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 
Având în vedere prevederile 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 
 
2. Având în vedere faptul că: 
- art. 15 din procedura internă de evaluare și administrare a riscului, articol ce se regăsește în edițiile din data de 24.10.2016 și 
31.01.2018 a procedurii, stipulează: ”Persoana responsabilă cu funcția de administrare a riscului va întocmi și transmite rapoarte care 
vor fi aduse la cunoștință conducătorilor și a membrilor Comitetului de administrare a riscurilor, cu o frecvență cel puțin trimestrială”, 
- în anul 2017 administratorul de risc a întocmit doar raport semestrial și anual, iar în anul 2018 nu a întocmit un raport aferent 
trimestrului I,  
se constată nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii ale societății.  
 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 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. iii) coroborate cu 
prevederile 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. 5, 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 amendă în cuantum de 1.000 de lei. 
 
3. Din analiza rapoartelor privind administrarea riscurilor puse la dispoziția echipei de control, reiese că: 
- acestea fac referire la un mod eronat al calculului cerințelor de capital și a fondurilor proprii prin raportarea la o legislație care nu mai 
este valabilă la data redactării lor, aceste referiri fiind regăsite și în procedura internă incidentă;  
- acestea nu conțin informații relevante privind identificarea, evaluarea și monitorizarea tuturor riscurilor la care societatea este expusă, 
așa cum prevede art. 22 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2014;  
- administratorul de risc nu a identificat în cadrul rapoartelor aspectele efectiv monitorizate în cadrul activității sale și nu a emis concluzii 
fundamentate privind acestea, ci a făcut doar precizări cu caracter general, astfel că acesta nu a urmărit, în activitatea sa, 
implementarea politicilor și procedurilor de administrarea riscurilor, precum și eficacitatea și gradul acestora de adecvare, așa cum 
prevede art. 80 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Se constată astfel exercitarea în mod necorespunzător a funcției de administrare a riscurilor, încălcându-se astfel prevederile art. 80 
alin (2) din Regulamentul C.N.V.M. 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 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. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și 
art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
amendă în cuantum de 1.000 de lei. 
 
4. Prin procesul verbal de ridicare documente înregistrat la sediul societății, reprezentanții S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 
S.A. au certificat că toate documentele predate echipei de control sunt complete și conforme cu originalele. Ulterior controlului 
desfășurat la sediul entității, urmare analizei desfășurate la sediul A.S.F. a situațiilor întocmite și a documentelor, ridicate în format 
electronic, s-au identificat situații în care societatea a furnizat A.S.F date incorecte, respectiv incomplete, de natură să inducă în eroare, 
situație care se încadrează în prevederile art. 127 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
Spre exemplificare, menționăm următoarele situații identificate: 
- Raportul Consiliului de Administrație aferent anului 2017 a fost pus la dispoziția echipei de control în format word și pdf (semnat, 
ștampilat și datat), constatându-se neconcordanțe între cele două versiuni. Ulterior controlului, a fost transmisă o altă variantă a 
raportului în format pdf (semnat, ștampilat și datat). 
- Situația fondurilor proprii pusă la dispoziție cu ocazia controlului nu conținea datele din raportările finale transmise la A.S.F. 
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 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. 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 amendă în cuantum de 1.000 de lei. 
 
5. a) S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a încadrat în categoria clienților cu risc ridicat 2 clienți ai societății (cont clienți 
nr. 2.041 și nr. 1.617), deși în cadrul societății existau informații în urma cărora aceștia ar fi trebuit să fie încadrați în această categorie, 
în vederea adoptării unor măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanțării actelor de terorism, constatându-se încălcarea 
prevederilor art. 7 alin. (1) și și art. 15 alin. (1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. 

b) S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a aplicat măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în ceea ce privește 5 
clienți încadrați la categoria risc ridicat (conturi clienți cu nr.: 1.980, 2.120, 2.049, 2.057 și 2.170), încălcându-se prevederile art. 7 
alin.(1) și art. 15 alin. (1) teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. De asemenea, societatea nu și-a îndeplinit obligația de a 
monitoriza toate operațiunile efectuate de către acești clienți, contrar prevederilor art.  16 alin. (1) 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile 
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 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în 
cuantum de 1.500 de lei. 

 
6. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.  nu a raportat către ASF, în cel mult 10 zile lucrătoare, operațiunile de transfer 
extern care au depășit contravaloarea a 15.000 Euro, realizate în perioada supusă controlului (05.06.2015 – 29.03.2018), inclusiv în 
perioada în care dl. Corneliu Gabriel Ilie a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. 5/2008. 

Fapta constituie contravenție conform 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 
prevederile 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 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 al in. (1) 
lit. a) pct. 5 și 6, alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr.297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 lei dl. Corneliu Gabriel Ilie, în calitate de reprezentant al Compartimentului 

de control intern, persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor  

Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. 



Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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. – Direcția 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. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Corneliu Gabriel Ilie și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. 1350 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe anul 
2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru 
care este responsabil dl. Andrei Hampu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern până la data de 19.05.2016 
(în baza Autorizației nr. 88/15.04.2014 și având retrasă autorizația prin Decizia nr. 1203/09.06.2016), persoană responsabilă cu 
evaluarea și administrarea riscului până la data de 17.01.2016 și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, 
cu modificările și completările ulterioare până la data de 19.05.2016, în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu și-
a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute: 
 
1. Din analiza rapoartelor periodice și a celor ad-hoc ale ale compartimentului de control intern, s-a constatat că activitatea de 
control intern la nivelul societății nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv nu a fost utilizată o 
evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, contrar prevederilor pct. 14 și pct. 29 
lit. d) din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității, aplicabile prin 
Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate de art. 791 alin. (1) coroborat cu pct. 14 și pct. 29 lit. d) ale 
Anexei nr. 12 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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 
Având în vedere prevederile 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 
 
2. Persoana care a îndeplinit funcția de administrator de risc în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a întocmit 
un raport aferent anului 2015. Se constată nerespectarea prevederilor art. 80 alin. (2) lit. b) 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 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. 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 amendă în cuantum de 1.000 lei. 
 
3. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a raportat către ASF, în cel mult 10 zile lucrătoare, operațiunile de transfer extern 
care au depășit contravaloarea a 15.000 Euro, realizate în perioada supusă controlului (05.06.2015 – 29.03.2018), inclusiv în perioada 
în care dl. Andrei Hampu a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, contrar prevederilor art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. 5/2008. 

Fapta constituie contravenție conform 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 
prevederile 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 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. (1) 
lit. a) pct. 6, alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare,   

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dl. Andrei Hampu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern, persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului și persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor  
Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale 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. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Andrei Hampu și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. 1351 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-au constatat următoarele fapte 
pentru care este responsabilă dna Florentina Constantin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern până la data 
de 04.07.2016 (în baza Autorizației nr. 240/25.09.2014 și având retrasă autorizația prin Decizia nr. 1714/29.08.2016) și persoană 
responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 20.05.2016 - 
04.07.2016, în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile 
aferente funcțiilor deținute: 

1. Din analiza rapoartelor periodice și a celor ad-hoc ale compartimentului de control intern, s-a constatat că activitatea de 
control intern la nivelul societății nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv nu a fost utilizată o 
evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, contrar prevederilor pct. 14 și pct. 29 
lit. d) din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității, aplicabile prin 
Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 6/14.03.2013, prevederi preluate de art. 791 alin. (1) coroborat cu pct. 14 și pct. 29 lit. d) ale 
Anexei nr. 12 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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 
Având în vedere prevederile 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 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 
 

2. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a raportat către ASF, în cel mult 10 zile lucrătoare, operațiunile de transfer extern 
care au depășit contravaloarea a 15.000 Euro, realizate în perioada supusă controlului (05.06.2015 – 29.03.2018), inclusiv în perioada 
în care dna. Florentina Constantin a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. 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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu 
prevederile 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 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 al in. (1) 
lit. a) pct. 6, alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Florentina Constantin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și 
persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Blue 
Rock Financial Services 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. Florentina Constantin și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și intră în vigoare 
la data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 1352 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe anul 
2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru 
care este responsabil dl. Emil Cosmin Vizitiu Hera, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. începând cu data de 05.02.2018, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și 
obligațiile aferente funcției deținute: 

În cadrul Procedurii interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu se fac 
precizări cu privire la metodologia concretă de clasificare a clienților în categoriile de risc (scăzut, mediu sau ridicat), în funcție de care 
se aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, cum ar fi utilizarea formularului de evaluare și încadrare risc client pentru aplicarea 
măsurilor de cunoaștere a clientului. Se constată că procedura internă nu este adecvată, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin.(1) 
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, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) coroborate cu 
prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

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 art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Emil Cosmin Vizitiu Hera, în calitate de ofițer de conformitate, în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. Emil Cosmin Vizitiu Hera și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și intră în vigoare 
la data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 1353 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă 
pentru care este responsabil dl. George Mircea Matei, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, 



cu modificările și completările ulterioare în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., (începând cu data de 05.02.2018), care 
nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu a raportat către ASF, în cel mult 10 zile lucrătoare, operațiunile de transfer 
extern care au depășit contravaloarea a 15.000 Euro, realizate în perioada supusă controlului (05.06.2015 – 29.03.2018), inclusiv în 
perioada în care dl. George Mircea Matei a îndeplinit funcția de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. 5/2008. 

Fapta constituie contravenție conform 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 
prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

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 art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. George Mircea Matei, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor  
Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. George Mircea Matei și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și intră în vigoare la 
data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 1354 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă 
pentru care este responsabil dl. Josef Julius Stummer, membru al Comitetului de audit până la data de 10.06.2016, în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

Deficiențele din activitatea de audit intern nu au fost identificate de către Comitetul de audit, constatându-se că nu a fost 
exercitată în mod adecvat atribuția acestuia de monitorizare a eficacității activității de audit intern, prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. e) 
din Norma ASF nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/2015, 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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

În baza prevederilor 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 și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Josef Julius Stummer, membru al Comitetului de audit în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. Josef Julius Stummer și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și intră în vigoare la 
data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 1355 / 05.11.2018 

 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă 
pentru care este responsabil dl. Gunter Woinar, membru al Comitetului de audit până la data de 10.06.2016 în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

Deficiențele din activitatea de audit intern nu au fost identificate de către Comitetul de audit, constatându-se că nu a fost 
exercitată în mod adecvat atribuția acestuia de monitorizare a eficacității activității de audit intern, prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. e) 
din Norma ASF nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/2015, 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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

În baza prevederilor 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 și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Gunter Woinar, membru al Comitetului de audit în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. Gunter Woinar și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 1356 / 05.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. în baza planului de control pe  
anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic și obiecțiunile la acesta, s-a constatat următoarea faptă 
pentru care este responsabil dl. Franz Wanovits, membru al Comitetului de audit, începând cu data de 12.01.2017, în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute: 

Deficiențele din activitatea de audit intern nu au fost identificate de către Comitetul de audit, constatându-se că nu a fost 
exercitată în mod adecvat atribuția acestuia de monitorizare a eficacității activității de audit intern, prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. e) 
din Norma ASF nr. 21/2014, prevederi preluate de art. 34 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 27/2015, 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 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

În baza prevederilor 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 și de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 31.10.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Franz Wanovits, membru al Comitetului de audit în cadrul  
S.S.I.F. Blue Rock Financial Services 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. Franz Wanovits și S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 1369 / 08.11.2018 

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 temeiul prevederilor 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 adreselor ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/34362/24.10.2018 și  

nr. RG/35957/02.11.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2018, 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 METAV S.A. București iniţiată de 

societatea METAV S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 5.544.502, reprezentând 28,2633% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 10 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 14.11.2018 – 27.11.2018; 

 Intermediarul ofertei: ALPHA FINANCE ROMANIA 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 METAV 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 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 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 1373 / 09.11.2018 

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

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fondur i de 
investiţii alternative,  

în baza prevederilor art. 37 și art. 38 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 9 – lit. c) Subsecţiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din 

alte state membre din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea Central Bank of Ireland înregistrată la ASF cu nr. RG 11106 din 04.04.2018, completată prin 

adresa cu nr. RG 12413 din 17.04.2018,  



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

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 9 - Subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre 
(SIAM), următoarea Societate de Investiții cu capital variabil: 

Societatea de administrare Denumire SICAV 
Țara de origine 

SICAV 
Nr. de înregistrare în Registrul 

ASF 

Link Fund Manager 
Solutions (Ireland) Limited 

Red Arc Global Investments (Ireland) 
ICAV 
    Sub-fond -  
Term Liquidity Fund 

 
  Irlanda 

 
PJM09SIAMIRL0035 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1374 / 09.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Wood & Company Financial Services a.s. – Sucursala București, în baza 

planului de control pe anul 2018, deficiența și solicitarea consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, 

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

din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 244 alin. (3) și art. 282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările 

ulterioare și art. 223 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

În ședința din data de 07.11.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Wood & Company Financial Services a.s. – Sucursala București, înscrisă în Registrul public al A.S.F. cu 

nr. PJM01SFIM/400009 (în baza Deciziei A.S.F. nr. 194/06.02.2015), identificată prin CUI 33446868, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului cu nr. J40/9083/2014, cu sediul social în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, etaj 3, sector 1, obligația 

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

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

Financial Services a.s. – Sucursala București va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurii 

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 Wood & Company Financial Services a.s. – Sucursala București 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. 1376 / 09.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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,   

având în vedere următoarele: 

 dispozițiile Regulamentului ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor 
mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare, 

 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor METEX COM S.A. Dej din data de 31.03.2018 care a aprobat 
retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății cu respectarea dreptului de retragere al acționarilor din societate, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2017, 



 acțiunile emise de societatea METEX COM S.A. Dej sunt admise la tranzacționare pe piața BVB-AeRO, 

 în data de 11.04.2018 societatea METEX COM S.A. Dej, prin organele sale competente, a numit evaluatorul 
autorizat independent înregistrat la A.S.F., în persoana JPA AUDIT&CONSULTANȚĂ S.R.L. București, în vederea stabilirii 
prețului acțiunilor ce urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate, 

 conform prevederilor art. 6 alin.(2) teza a doua din Regulamentul ASF nr.2/2017 evaluatorul autorizat independent 
efectuează demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare 
de la desemnare, astfel că data limită până la care raportul de evaluare trebuia finalizat a fost 25.05.2018, 

 atenționările transmise de ASF societății METEX COM S.A. Dej prin adresele nr. SI/DETA/4104/18.04.2018 și  
nr. SI/DETA/5998/07.06.2018, 

 obligația societății emitente de a întocmi și transmite operatorului de sistem și A.S.F. raportul curent aferent stabilirii 
de către evaluatorul autorizat independent a prețului acțiunilor ce urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din 
societate, nu mai târziu de 24 de ore de la producerea sau luarea la cunoștință a respectivei operațiuni, 

 adresa nr. VPI/5650/28.06.2018 prin care s-a comunicat societății METEX COM S.A. Dej faptul că s-a constat 
încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr.2/2017 prin nepublicarea raportului curent aferent stabilirii de 
către evaluatorul autorizat a prețului acțiunilor ce urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate, precum 
și faptul că în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, societatea are posibilitatea de a formula 
eventuale obiecțiuni, 

 informațiile comunicate de conducerea societății METEX COM S.A. Dej, din analiza cărora reiese faptul că la data 
de 25.05.2018 societatea emitentă era în posesia unui draft al raportului de evaluare pe marginea căruia conducerea societății 
a purtat corespondență cu evaluatorul în vederea clarificării unor aspecte din cadrul acestuia, aspecte care urmau a se 
definitiva la data de 19.07.2018, potrivit celor comunicate de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/23579/17.07.2018, 

 adresa nr. RG/30490/17.09.2018 prin care conducerea societății METEX COM S.A. Dej a comunicat A.S.F. că 
“După analiza draft-ului raportului de evaluare și având în vedere posibilitățile societății am luat în calcul următoarele variante 
– fie angajăm un alt evaluator, fie varianta de a rămâne în continuare listați la bursă”, 

 societatea METEX COM S.A. Dej prin conducerea acesteia nu a dispus cele necesare astfel încât raportul de 
evaluare să fie finalizat în termenul prevăzut, având în vedere că la data de 25.05.2018 dispunea de un draft al raportului de 
evaluare, 

 conducerea societății METEX COM S.A. Dej a prelungit în mod nejustificat derularea procedurii de retragere 
prevăzută de Regulamentul nr. 2/2017, prin întârzierea publicării prețului la care se pot retrage acționarii societății care sunt 
astfel prejudiciați, 
în vederea respectării prevederilor Regulamentului nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor 

mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății METEX COM S.A. are obligația ca în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei 
decizii să publice raportul curent privind prețul acțiunilor stabilit de către evaluatorul autorizat independent ce urmează a fi plătit 
acționarilor care solicită retragerea din societate. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea deciziei. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății METEX COM S.A. cu sediul în Dej, str. P-ța 16 Februarie nr. 3, jud. Cluj, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Bursei de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F. –  
forma electronică. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. – forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


