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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 253 / 19.11.2018 
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.7 alin. (2) și art. 27 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 1, art. 2 alin. (1), art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/20182004 privind piețele de 

instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) şi a art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TURST S.A., înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/28522/27.08.2018, completată prin adresele nr. RG/30719/20.09.2018, nr. RG/32147/04.10.2018 și nr. RG/35184/30.10.2018 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.11.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.,  

cu sediul social situat în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etaj 6, corp C, sector 2, ca urmare a majorării capitalului social de la 

7.012.175 lei la 7.474.510 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr. 6/03.08.2018, modificată și completată prin 

Hotărârea A.G.E.A. nr. 9/22.10.2018. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, 

în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi 

funcţionare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei 

emise de către ASF. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. 

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

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 254 / 21.11.2018 

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. 7 alin. (2) și art. 27 din 

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

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

în temeiul art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/20182004 privind piețele de instrumente financiare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (5) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind 

serviciile de investiţii  financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/35492/31.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.11.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. ca urmare 

a schimbării sediului social din București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etaj 6, Corp C, sector 2 în București, Str. Povernei  

nr. 15-17, etaj 2, sector 1, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 10 din data de 23.10.2018. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni şi 

a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării 

intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 

autorizaţiei emise de către A.S.F. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 

durata de funcţionare a acestuia notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând 

copii ale documentelor justificative. 

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data de 23.11.2018. 

Art. 5. Autorizația se comunică societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. şi se publică în Buletinul ASF,  

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1405 / 19.11.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

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

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. în baza planului 

de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, precum 

și obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, 

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

alin.(4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) și 

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



În şedinţa din data de 14.11.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A., autorizată prin  

Decizia C.N.V.M. nr.2731/05.10.2005 și Autorizația A.S.F. nr. 94/28.03.2018, identificată prin CUI: 17772595 și având numărul de 

înregistrare la Registrul Comerțului: J12/2600/2005, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Heltai Gaspar nr. 29, obligația implementării 

măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile.  

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

STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării 

măsurilor dispuse. 

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

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

suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și intră în vigoare la data 

comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1406 / 19.11.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor 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 
faptul că în cuprinsul procedurilor interne ale S.A.I. nu se regăsesc dispoziții referitoare la măsuri de screen ing pentru a asigura 
standarde ridicate din punct de vedere al prevenirii și combaterii spălării banilor / combaterii finanțării terorismului (P.C.S.B. – C.F.T.) 
la angajare, aplicate întregului personal al societății, 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., nefiind respectate prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru fapta anterior menționată este responsabilă dna. Poloșan Georgeta – Camelia, în calitate de ofițer de conformitate și 
persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul STK Financial 
Societate de Administrare a Investițiilor S.A., care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor 
deţinute. 

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art.272 
alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 14.11.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Poloșan Georgeta – Camelia, în calitate de ofițer de conformitate și persoană responsabilă 
cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul STK Financial Societate de Administrare 
a Investițiilor 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. Poloșan Georgeta – Camelia și STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor 
S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1407 / 19.11.2018 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SIRA S.A. în calitate de societate de administrare a investițiilor, conform 
planului de control pe anul 2018, deficiențele, riscurile și solicitările formulate în cadrul procesului verbal de control transmis entității, 
precum și obiecţiunile la procesul verbal de control, s-au constatat următoarele: 
 
1. Frecvența semestrială a realizării activității de audit intern, precum și faptul că misiunile de audit intern au vizat, de fiecare 
dată, o arie foarte restrânsă din activitatea societății, denotă o abordare inadecvată în raport cu atribuțiile și responsabilitățile funcției 
de audit intern. 
Până la momentul efectuării controlului ASF (luna august 2018), conform informațiilor și explicațiilor furnizate echipei de control: 

- nu a fost aprobat planul anual de audit intern aferent anului 2018 de către Comitetul de Audit al societății  
- nu a fost desfășurată nicio misiune de audit intern asupra activității S.A.I. SIRA S.A. pe parcursul anului 2018. 

S-a reținut astfel că auditul intern asupra activității S.A.I. nu s-a desfășurat în mod adecvat, nerespectându-se prevederile art. 23 
alin.(2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 
Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. b) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Având în vedere prevederile art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentu l A.S.F. 
nr. 11/2016, pentru această faptă se stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment a S.A.I. SIRA S.A. 
 

2. S.A.I. SIRA S.A. nu a respectat regulile / reglementările interne ale fondurilor de investiții, respectiv au fost constatate situații 
de depășire/neîncadrare a limitelor investiționale, astfel: 

 

Fond de investiții Limită investițională depășită Perioada de depășire 

FDI Omninvest Depășirea limitei investiționale de 50% din activul total în 
depozite bancare 

28.06.2016 – 03.07.2016 

FÎI Omnihedge Nerespectarea limitei minime de 75% din activul total în 
instrumente financiare derivate  

18.10.2017 – 30.11.2017 

 
Nerespectarea regulilor / reglementărilor interne ale fondurilor de investiții reprezintă contravenție, conform prevederilor 

art.195 lit. m) din OUG nr. 32/2012 (pentru  OPCVM administrate), respectiv art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, 
(pentru AOPC administrate). 

Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 
cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, pentru această faptă se 
stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment a S.A.I. SIRA S.A. 

În baza prevederilor art. 195 lit. b) și lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. (2), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, art. 212  alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, 
cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 14.11.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. SIRA S.A., identificată prin CUI 8106253, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
cu nr. J40/914/1996, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400008, cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44-46,  
et. 1, ap. 4, Sector 1. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. SIRA S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1408 / 19.11.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

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

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. SIRA S.A. în calitate de societate de administrare a investițiilor, conform 

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

precum și obiecţiunile la procesul verbal de control, 

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

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

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

În şedinţa din data de 14.11.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. SIRA S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor, identificată prin CUI CUI 8106253, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/914/1996, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400008, cu sediul 

social în București, Strada Lainici nr. 44-46, et. 1, ap. 4, Sector 1, obligația implementării măsurii de remediere cuprinse în cadrul 

planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile.  

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.A.I. SIRA S.A. va 

informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

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

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

suspendă executarea. 

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

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 


