
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL ASF 
 
 

Activitatea în perioada 26.11.2018 - 30.11.2018 
 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 258 / 29.11.2018 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

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

având în vedere prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 

de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 

și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

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

analizând cererea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24025/20.07.2018, completată 

prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/32089/03.10.2018, nr. RG/33574/18.10.2018 și RG/35986/05.11.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 

din data de 28.11.2018, ASF emite următoarea: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ETF BET TRADEVILLE, respectiv 

prospectul de emisiune al fondului, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 2056/19.07.2018 încheiat 

între S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. şi BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte 

integrantă a prezentei autorizații. 



Art. 2. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul www.sai-

vanguard.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre 

în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. 

dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis 

de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 

de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 

unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 

electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 259 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Equity Romania, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional nr.3/2018 
la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea 
serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 260 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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



în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Balanced RON, administrat de 
SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adiționa l nr.3/2018 la 
Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea 
serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 261 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Bond Flexible RON, 

administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional 

nr.3/2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru 

prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 

autorizații. 

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 

prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 

autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 

propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 

următoare publicării. 



Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 

de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 

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

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

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

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 262 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Bond Flexible România EUR, 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional 
nr.3/2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru 
prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 263 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. III alin. (6) și art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, 

analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018,   



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Money Market RON, 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de 
societate și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional 
nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte 
integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Autorizarea schimbării denumirii fondului deschis de investiții ERSTE Money Market RON în ERSTE Liquidity RON. 
Art. 3. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 4. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 264 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Balanced RON, 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional 
nr.3/2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru 
prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronic, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 



 
 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 265 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Balanced EUR, 
administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional 
nr.3/2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru 
prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 266 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Active RON, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile și Actul adițional nr.3/2018 la 



Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea 
serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 267 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Active EUR, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional nr.3/2018 la 
Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea 
serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
 S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 268 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  



în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Solid RON, administrat 
de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional nr.3/2018 
la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea 
serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 
prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 
propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 269 / 29.11.2018 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din 

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

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
analizând cererea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23956/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/28414/24.08.2018, RG/29060/31.08.2018, RG/30112/12.09.2018, RG/30654/18.09.2018, 
RG/31460/27.09.2018 și RG/35014/30.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii YOU INVEST Solid EUR, administrat 

de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului și Actul adițional nr.3/2018 

la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12204/12.10.2016 și Actul adițional nr.3/2018 la Contractul pentru prestarea 

serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12205/12.10.2016, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în 

prospectul de emisiune şi pe site-ul www.erste-am.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei 

autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 

propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat 

următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul 

de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 

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



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

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

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1463 / 28.11.2018 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2) și art.14 din OUG nr. 93/2012 

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

Sentința civilă nr. 390/13.07.2017 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosarul nr. 26190/112/2017, prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.  
Bistrița-Năsăud, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15036/08.08.2017,  

prevederile art. 81 alin.(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
pentru acțiunile emise de societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA Bistrița-Năsăud nu mai poate fi menţinută o 

piaţă ordonată, având în vedere deschiderea procedurii simplificate a insolvenței și dizolvarea societății, 
art. 60 lit. b) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
art. 115 lit. a) coroborat cu art. 218 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, acţiunile emise de societatea 
ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița-Năsăud (CUI 566973) începând cu data de 04.12.2018. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1464 / 28.11.2018 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2) și art.14 din OUG nr. 93/2012 

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

Sentința civilă nr. 390/13.07.2017 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosarul nr. 26190/112/2017, prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.  
Bistrița-Năsăud, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15036/08.08.2017,  

prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
pentru acțiunile emise de societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița-Năsăud nu mai poate fi menţinută o 

piaţă ordonată, având în vedere intrarea deschiderea procedurii simplificate a insolvenței și, dizolvarea societății, 
art. 60 lit. b) din Legea nr. 24/2017 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
art. 115 lit. a) coroborat cu art. 90 (1) litera c) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, 
având în vedere Decizia nr. 1463 / 28.11.2018 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița-Năsăud, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018,  

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

Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. Bistrița-Năsăud 
(CUI 566973) începând cu data de 04.12.2018.  
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR.1468 / 29.11.2018 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art.14 și art. 27 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. a), b) (i) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu art. 5 alin. (4) și alin. (5) lit. a), b) (i) și art. 34 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 7¹ Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 
1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct 
(AFIASMD) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificarea transmisă către A.S.F. prin adresa RG. nr. 16971 din 16.05.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative - Subsecțiunea 1 – Administratori 
de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), 
următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative: 

Autoritatea competentă din 
satul membru de origine 

Denumire societate de 
administrare 

Nr. de înregistrare în Registrul 
ASF 

Servicii şi activităţi  notificate 
în conf. cu art. 5 alin. (5) din 

Legea nr.74/2015 

Autorite des Marches 
Financiers  

BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT 
FRANCE 

PJM07¹AFIASMDFRA0040 art.5 alin (5) lit. a), lit. b), pct. (i)  

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

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 1469 / 29.11.2018 

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

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

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

având în vedere prevederile art. 18 alin (1), alin (2) și alin.(3) din Directiva 2009/65/EC, cu modificările si completările 

ulterioare, 

în baza prevederilor art. 5, pct. 5 Secțiunea 5 - Societăţi de administrare a investiţiilor lit. b) - Subsecțiunea 2 - Societăţi de 

administrare a investiţiilor din alte state membre (SAIM) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările 

și completările ulterioare, 

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg transmisă către A.S.F. prin 

adresa RG. nr. 30890 din 20.09.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2018, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 5 - Societăţi de administrare a investiţiilor - Subsecțiunea 2 - Societăţi de administrare 

a investiţiilor din alte state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a investițiilor:  



Autoritatea competentă din 
satul membru de origine 

Denumire societate de 
administrare 

Țara de origine  
Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 
Servicii şi activităţi 
notificate în conf. 

cu OUG nr.32/2012 

 Commission de Surveillance 
du Secteur Financier 
Luxembourg 

CAPITAL INTERNATIONAL 
MANAGEMENT COMPANY 

Luxembourg PJMO5SAIMLUX0014 art. 5 alin. (3) lit. a) și 
art.6 lit. c) 

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

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 


