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ATESTAT NR. 24 / 21.12.2018 

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

în conformitate cu prevederile art . 109, art. 110 alin. (3) - (5) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind 

formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, 

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare 
la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 a 
Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

ATESTAT 
Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiţii prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea 
presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe 
prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autorităţile competente din ţările de origine şi notificate A.S.F. 
Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Atestatul nr. 24 / 21.12.2018 
 
NR. 

CRT. 
DENUMIRE 

AUTORITATE 
DENUMIRE F.I.S.M.  ADRESA Servicii şi activităţi de 

investiţii, precum și 
servicii conexe prevăzute 

în Anexa I a Legii nr. 
126/2018 

 
NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

1.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

TILNEY 
DISCRETIONARY 

INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED 

The Observatory 
Western Road 
Bracknell 
Berkshire, 
RG121TL, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 4), 
5) 

PJM01FISMGBR2307 

2.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 

GMSA INVESTMENTS 
LIMITED 

66 Grosvenor St 
London, W1K 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3) PJM01FISMGBR2308 



NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
AUTORITATE 

DENUMIRE F.I.S.M.  ADRESA Servicii şi activităţi de 
investiţii, precum și 

servicii conexe prevăzute 
în Anexa I a Legii nr. 

126/2018 

 
NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

UNITED 
KINGDOM (FCA) 

3JL, United 
Kingdom 

3.  CYPRUS 
SECURITIES AND 

EXCHANGE  
COMMISSION 

(CYSEC) 

AMP GLOBAL LTD Ayiou Athanasiou 
Avenue, Kaminion 
Street 1, 2nd 
Floor, 4102, Agios 
Athanasios, 
Limassol 

Secțiunea A) pct. 1), 2) și 
Secțiunea B) pct. 1), 2), 4) 

PJM01FISMCYP2309 

4.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

AON HEWITT LIMITED Stuart Hawkes 
The Aon Centre 
The Leadenhall 
Building 122 
Leadenhall Street 
London 

Secțiunea A) pct. 1), 5) și 
Secțiunea B) pct. 3), 5) 

PJM01FISMGBR2310 

5.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

ALLIANCEBERNSTEIN 
LIMITED 

50 Berkeley 
Street London,, 
W1J 8HA, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1),2), 4), 5)  PJM01FISMGBR2311 

6.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

FRANKLIN TEMPLETON 
FUND MANAGEMENT 

LIMITED 

2nd Floor, 
Toronto Square 
Infirmary Street 
Leeds Yorkshire, 
LS1 2HJ, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1),2), 4), 7) PJM01FISMGBR2312 

7.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

EDDIEUK LIMITED 3 Beeston Place 
London, SW1W 
0JJ, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1),2), 3) PJM01FISMGBR2313 

8.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

STJ ADVISORS GROUP 
LIMITED 

Floor 1 Eagle 
House, 108-110 
Jeremyn Street, 
SW1Y 6HA, 
United Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 5) și 
Secțiunea B) pct. 3), 5), 6) 

PJM01FISMGBR2314 

9.  CYPRUS 
SECURITIES AND 

EXCHANGE  
COMMISSION 

(CYSEC) 

MAGNUM FX (CYPRUS) 2 Riga Feraiou, 
2nd Floor, office 
201-203, 3095, 
Limassol, Cyprus 

Secțiunea A) pct. 1), 2) și 
Secțiunea B) pct. 1), 2), 4) 

PJM01FISMCYP2315 

10.  FINANCIAL 
SUPERVISION 
AUTHORITY- 

NORWAY 

FEARNLEY SECURITIES 
AS 

Grev Wedels 
plass 9, PO BOX 
1158 Sentrum, 
0151 Oslo, 
Norway 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
5), 6), 7) și Secțiunea B) pct. 

1), 2), 3), 4), 5), 6) 

PJM01FISMNOR2316 

11.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

DOWNING LLP St. Magnus 
House 3 Lower 
Thames Street 
London, EC3R 
6HD, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 4) PJM01FISMGBR2317 

12.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

VDX LIMITED 4 Lombard Street 
London, EC3V 
9HD United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2) și 
Secțiunea B) pct. 4), 7) 

PJM01FISMGBR2318 

13.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

KILLIK & CO LLP 46 Grosvenor 
Street London, 
W1K 3HN United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 4), 
5) și Secțiunea B) pct. 4) 

PJM01FISMGBR2319 

14.  COMMISSION DE 
SURVEILLANCE 
DU SECTEUR 

BOS WEALTH 
MANAHEMENT EUROPE 

S.A. 

33 Rue \sainte 
Zithe, L-2763 
Luxembourg 

Secțiunea A) pct. 1), 5) și 
Secțiunea B) pct. 5) 

PJM01FISMLUX2320 



NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
AUTORITATE 

DENUMIRE F.I.S.M.  ADRESA Servicii şi activităţi de 
investiţii, precum și 

servicii conexe prevăzute 
în Anexa I a Legii nr. 

126/2018 

 
NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

FINANCIER 
(CSSF)-

LUXEMBOURG 

15.  FINANCIAL 
MARKET 

AUTHORITY 
(FMA) –

LIECHTENSTEIN 

EZPADA COMMODITIES 
AG 

Landstrasse 1, 
9495 Triesen, 
Liechtenstein 

Secțiunea A) pct. 2), 3), și 
Secțiunea B) pct. 1), 4) ,7) 

PJM01FISMLIE2321 

16.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

TIGERWIT LIMITED 7th Floor 
Augustine House 
6a Austin, Friars 
London, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
si Secțiunea B) pct. 4)  

PJM01FISMGBR2322 

17.  CYPRUS 
SECURITIES AND 

EXCHANGE  
COMMISSION 

(CYSEC) 

KIT FINANCE BROKERS 
LTD 

18, Maximos 
Michaelides Str. 
Maximos Plaza, 
Tower II, 1st Floor 
Section B, 
Neapolis, 3106, 
Limassol, Cyprus 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
și Secțiunea B) pct. 1), 2), 

4), 7) 

PJM01FISMCYP2323 

18.  AUTHORITY FOR 
THE FINANCIAL 

MARKETS- 
NETHERLANDS 

BLACKROCK 
(NETHERLANDS) B.V. 

Rembrandt 
Tower, 
Amstelplein 1, 
1096 HA 
Amsterdam, 
Netherlands 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 4),5) 
și Secțiunea B) pct. 3), 5), 7) 

PJM01FISMNLD2324 

19.  CENTRAL BANK 
OF IRELAND 

MORGAN STANLEY 
INVESTMENT 

MANAGEMENT 
(IRELAND) LIMITED 

The Observatory, 
7-11 Sir John 
Rogerson’sQuay, 
Dublin 2, DO2 
VC42, Ireland 

Secțiunea A) pct. 1), 4), 5),7) 
și Secțiunea B) pct. 3) 

PJM01FISMIRL2325 

20.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

XCAP LIMITED  28 Leman Street 
2nd Floor, 
London, E18EW 

Secțiunea A) pct. 5) PJM01FISMGBR2326 

21.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

LIQUIDITY FINDER 
LIMITED 

28 Albert Square 
London, SW8 
1DA, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1) PJM01FISMGBR2327 

22.  AUTHORITY FOR 
THE FINANCIAL 

MARKETS- 
NETHERLANDS 

FRANX B.V. Hogehilweg 5-L, 
1101 CA 
Amsterdam, 
Netherlands 

Secțiunea A) pct. 2), 3) și 
Secțiunea B) pct. 1), 4) 

PJM01FISMNLD2328 

23.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

DIRECT TRADING 
TECHNOLOGIES UK LTD 

69 King William 
Street London, 
EC4N 7HR, 
United Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2) PJM01FISMGBR2329 

24.  MALTA 
FINANCIAL 
SERVICES 

AUTHORITY 

CALAMATTA 
CUSCHIERI 

INVESTMENT SERVICES 
LIMITED 

Ewropa Business 
Centre, Triq Dun 
Karm, Birkirka, 
BRK 9034 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 7) și 
Secțiunea B) pct. 1) 

PJM01FISMMLT2330 

25.  CYPRUS 
SECURITIES AND 

EXCHANGE  
COMMISSION 

(CYSEC) 

S.L. CAPITAL SERVICES 
LTD 

109 Griva Digeni, 
Aegeon Court, 3rd 
Floor, CY-3101 
Limassol, Cyprus 

Secțiunea A) pct. 1), 2) și 
Secțiunea B) pct. 1), 4) 

PJM01FISMCYP2331 

26.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

CWG MARKETS LTD 1 Coldbath 
Square London, 
EC1R 5HL, 
United Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3) și 
Secțiunea B) pct. 4) 

PJM01FISMGBR2332 



NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
AUTORITATE 

DENUMIRE F.I.S.M.  ADRESA Servicii şi activităţi de 
investiţii, precum și 

servicii conexe prevăzute 
în Anexa I a Legii nr. 

126/2018 

 
NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

27.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

TSSP EUROPE LLP Park House 116 
Park Street 
London, 
W1K6AF, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 5) și 
Secțiunea B) pct. 3), 5) 

PJM01FISMGBR2333 

28.  FEDERAL 
FINANCIAL 

SUPERVISORY 
AUTHORITY 

(BAFIN)  

IG EUROPE GMBH Berliner Allee 10, 
40212 Dusseldorf 
Deutschland, 
Germany 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3) și 
Secțiunea B) pct. 1), 4), 5),7) 

PJM01FISMDEU2334 

29.  CENTRAL BANK 
OF IRELAND 

CITADEL SECURITIES 
GCS (IRELAND) LIMITED 

1 Grand Canal 
Square, Dublin 2, 
Ireland 

Secțiunea A) pct. 3)  PJM01FISMIRL2335 

30.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

AVALON CAPITAL 
PARTNERS LIMITED 

4TH Floor 130 
Wood Street 
London, EC2V 
6DL, United 
Kingdom 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
5) și Secțiunea B) pct. 5) 

PJM01FISMGBR2336 

31.  REPUBLIC OF 
BULGARIA 
FINANCIAL 

SUPERVISION 
COMMISSION 

LENNO GLOBAL 
ADVISORY JSC 

2 Maria Luiza 
Blvd, level 5, office 
5, Sofia, Bulgaria 

Secțiunea A) pct. 1), 2), și 
Secțiunea B) pct. 1), 2), 4), 

5) 

PJM01FISMBGR2337 

32.  CENTRAL BANK 
OF IRELAND 

CANTOR FITZGERALD 
IRELAND LIMITED 

75 St. Stephen’s 
Green, Dublin 2, 
Ireland 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
4), 5), 6), 7) și Secțiunea B) 

pct. 1), 4), 5) 

PJM01FISMIRL2338 

33.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

CAPITAL COM (UK) 
LIMITED 

Fourth Floor 64-65 
Vincent Square, 
London 

Secțiunea A) pct. 1), 2), și 
Secțiunea B) pct. 1), 2), 4), 

5) 

PJM01FISMGBR2339 

34.  FINANCIAL 
CONDUCT 

AUTHORITY- 
UNITED 

KINGDOM (FCA) 

RESOLUTION 
COMPLIANCE LIMITED 

12-16 
Addiscombe Road 
Croydon , 
CR00XT, United 
Kingdom 
 

Secțiunea A) pct. 1)  PJM01FISMGBR2340 

35.  CYPRUS 
SECURITIES AND 

EXCHANGE  
COMMISSION 

(CYSEC) 

IC MARKETS (EU) LTD 108 Franklin 
Roosevelt Street, 
A.T. Stavrinides 
Tower, Office 201, 
3011, Limassol, 
Cyprus 

Secțiunea A) pct. 1), 2),3) și 
Secțiunea B) pct. 1), 2), 4) 

PJM01FISMCYP2341 

36.  AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE 

PRUDENTIEL ET 
DE RÉSOLUTION 

-BANQUE DE 
FRANCE 

BOFA SECURITIES 
EUROPE S.A. 

112 Avenue 
Kleber 75116, 
Paris, France 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
5), 6), 7) și Secțiunea B) pct. 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 

PJM01FISMFRA2342 

37.  FEDERAL 
FINANCIAL 

SUPERVISORY 
AUTHORITY 

(BAFIN) 

DAIWA CAPITAL 
MARKETS 

DEUTSCHLAND GMBH 

Neue Mainzer 
Strabe 1, 60311 
Frankfurt am 
Main,Germany 

Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 
5), 6), 7) și Secțiunea B) 

pct.4), 5), 6) 

PJM01FISMDEU2343 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
ATESTAT NR. 25 / 21.12.2018 

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 completăr i,  

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

în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3) - (5) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind 

formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului, 

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare 

la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit, 

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Germania (FEDERAL FINANCIAL 

SUPERVISORY AUTHORITY) în baza prevederilor art. 34 a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

ATESTAT 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. instituția de credit VTB BANK (EUROPE) SE , care va putea presta pe teritoriul României, în 

baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii precum şi serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate 

autorizat de autorităţile competente din ţările de origine şi notificate A.S.F., după cum urmează: 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

INCM 

ADRESA Servicii şi activităţi 

de investiţii, precum 

și servicii conexe 

prevăzute în Anexa I 

a Legii nr. 126/2018 

 

NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

FEDERAL 

FINANCIAL 

SUPERVISORY 

AUTHORITY 

VTB BANK 

(EUROPE) SE 

Rusterstrabe 7-9, 

60325 Frankfurt, 

Germany 

Secțiunea A) pct. 1), 

2), 3) și Secțiunea B) 

pct. 1), 4) 

PJM01INCMDEU183 

 

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
ATESTAT NR. 26 / 21.12.2018 

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 completăr i,  

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



în conformitate cu prevederile art . 109, art. 110 alin. (3)- (5) precum și ale art. 111 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018 

privind pieţele de instrumente financiare, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. f)  din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind 

formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului, 

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare 

la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit, 

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Franța (AUTORITÉ DE CONTRÔLE 

PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION-BANQUE DE FRANCE) în baza prevederilor art. 34 alin. (4) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

ATESTAT 

Art. 1. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate pe teritoriul României de instituția de 

credit SOCIETE GENERALE, în conformitate cu notificarea tansmisă la A.S.F. de către autoritatea competentă din Franța (AUTORITÉ 

DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION-BANQUE DE FRANCE)  în baza art. 34 (4) din Directiva 65/2014/EU, după cum 

urmează: 

 
Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
ATESTAT NR. 27 / 21.12.2018 

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 conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3) - (5) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 1, lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind 

formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

ICSM 

ADRESĂ NUMĂR DE 

ÎNSCRIERE 

REGISTRUL ASF 

Servicii şi activităţi de 

investiţii, precum și 

servicii conexe 

prevăzute în Anexa I a 

Legii nr. 126/2018 

1.  AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE 

PRUDENTIEL ET DE 

RÉSOLUTION -

BANQUE DE FRANCE 

SOCIETE 

GENERALE 

29 Boulevard 

Haussmann 75009, 

Paris, France 

PJM01INCMFRA0042 Secțiunea A) pct. 2), 3), 

si Secțiunea B) pct. 2), 

4), 5), 7) 



luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare 
la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin.(4) 
a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:         

ATESTAT 
Art. 1. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de 
investiţii din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, în conformitate cu notificările transmise la 
A.S.F. de către autoritățile competente din statele membre în baza art. 34 (4) din Directiva 65/2014/EU. 
Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Atestatul nr. 27 / 21.12.2018 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
AUTORITATE 

DENUMIRE 
FISM 

ADRESĂ NUMĂR DE 
ÎNSCRIERE 

REGISTRUL ASF 

Servicii şi activităţi 
de investiţii, precum 

și servicii conexe 
prevăzute în Anexa I 

Legii nr. 126/2018 

1.  CYPRUS SECURITIES 
AND EXCHANGE 
COMMISSION 
(CYSEC) 

ROBOMARKETS LTD 19 Promachon 
Eleftherias, Agios 
Athanasios, 4103, 
Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1732 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 4) și Secțiunea 
B) pct. 1), 4), 5) 

2.  CYPRUS 
SECURITIES AND 
EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

SIB (CYPRUS) LIMITED 27, Pindarou Street, 
Alpha Business 
Centre, Block B, 1st 
Floor, 1060 Nicosia, 
Cyprus 

PJM01FISMCYP1447 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 5), 6), 7), și 
Secțiunea B) pct. 1), 
2), 3), 4), 5), 6) 

3.  FINANCIAL CONDUCT 
AUTHORITY- UNITED 
KINGDOM (FCA) 

INTERMEDIATE CAPITAL 
MANAGERS LIMITED 

Juxon House 100 St 
Paul Churhyard 
EC4M8BU, London, 
United Kingdom 

PJM01FISMGBR1731 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 4), 5) și Secțiunea 
B) pct. 4), 5) 

4.  AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE 
PRUDENTIEL ET DE 
RÉSOLUTION 
-BANQUE DE FRANCE 

ENGIE GLOBAL MARKETS 1, Place Samuel de 
Champlain, 
92400,France 

PJM01FISMFRA0521 Secțiunea A) pct. 2), 
3), 5) și Secțiunea B) 
pct. 3), 4), 7) 

5.  FINANCIAL CONDUCT 
AUTHORITY- UNITED 
KINGDOM (FCA) 

GFI SECURITIES LIMITED Broadgate West 1 
Snowden Street, 
London EC2A 2DO, 
United Kingdom 

PJM01FISMGBR0241 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 5), 7), 8), 9) și 
Secțiunea B) pct. 5) 

6.  FINANCIAL CONDUCT 
AUTHORITY- UNITED 
KINGDOM (FCA) 

MESIROW FINANCIAL 
INTERNATIONAL UK 

LIMITED 

5th Floor Sackville 
House 40 Piccadilly 
London, W1J 0DR, 
United Kingdom 

PJM01FISMGBR0454 Secțiunea A) pct. 4), 5) 
și Secțiunea B) pct. 4), 
5) 

7.  CYPRUS SECURITIES 
AND EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

RODELER LIMITED 39, Kolonakiou 
Street, Frema Plaza, 
1st Floor, Agios 
Athanasios, 4103 
Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1709 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 4) și Secțiunea 
B) pct. 4), 5) 

8.  AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE 
PRUDENTIEL ET DE 
RÉSOLUTION - 
BANQUE DE FRANCE 

MORGAN STANLEY 
FRANCE S.A. 

61 Rue Monceau 
75008, Paris, Franța 

PJM01FISMFRA2152 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 5), 7) și 
Secțiunea B) pct. 2), 
3), 4), 5), 7) 

9.  CYPRUS SECURITIES 
AND EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

DRAGON CAPITAL 
(CYPRUS) LIMITED 

16 June 1943 Street 
Building 9, Office 
202, Limasol, 3022 
Cyprus 

PJM01FISMCYP1472 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 5), 6), 7) și 
Secțiunea B) pct. 1), 
2), 3), 4), 5), 6) 

10.  CYPRUS SECURITIES 
AND EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

ATFX GLOBAL MARKETS 
(CY) LIMITED 

159 Leontinou A 
Street, Maryvonne 
Building, Office 204, 
3022 Limassol, 
Cyprus 

PJM01FISMCYP2027 Secțiunea A) pct. 1), 2) 
și Secțiunea B) pct. 1), 
2), 4) 



NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
AUTORITATE 

DENUMIRE 
FISM 

ADRESĂ NUMĂR DE 
ÎNSCRIERE 

REGISTRUL ASF 

Servicii şi activităţi 
de investiţii, precum 

și servicii conexe 
prevăzute în Anexa I 

Legii nr. 126/2018 

11.  CYPRUS SECURITIES 
AND EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

X GLOBAL MARKETS LTD Fragklinou Rousvelt, 
162, 1st Floor, 3045, 
Cyprus 

PJM01FISMCYP1620 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 4) și Secțiunea 
B) pct. 1), 2), 4), 5) 

12.  CYPRUS SECURITIES 
AND EXCHANGE  
COMMISSION 
(CYSEC) 

TTCM TRADERS TRUST 
CAPITAL MARKETS LTD 

56, Theodorou 
Potamianou, 
APHRODITE 
COMPLEX, 4th 
Floor, Kato 
Polemidia, 4155 
Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP0931 Secțiunea A) pct. 1), 2) 
și Secțiunea B) pct. 1), 
4), 5) 

13.  COMMISSION DE 
SURVEILLANCE DU 
SECTEUR FINANCIER 
(CSSF)-LUXEMBOURG 

FIL (LUXEMBOURG) S.A. 2A, rue Albert 
Borschette, L-1246 
Luxembourg 

PJM01FISMLUX1363 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 4), 5) și Secțiunea 
B) pct. 4), 5) 

14.  FINANCIAL 
SUPERVISION 
COMMISSION -
BULGARIA 

DELTASTOCK AD 1784, Bvd 
Tsarigradsko Shose 
115 G, Megapark 
Office Building, Zona 
E, etaj 6, Sofia, 
Bulgaria 

PJM01FISMBGR2262 Secțiunea A) pct. 1), 
2), 3), 4), 5) și 
Secțiunea B) pct. 1), 
2), 4),5) 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 277 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare,  cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018, nr. 

RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

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

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune,  regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 



Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 278 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare,  cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

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

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligatia publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 279 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018, nr. 

RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Dollar Bond, administrat de  

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 280 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare,  cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Bond, administrat de  

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 281 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare,  cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Euro Premium Return, 

administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, 

contractul de societate și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, 

încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, 

parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 282 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare,  cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

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

 OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 283 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Global Mix, administrat de  

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat următoare 

publiării.   

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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. ş i se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

AUTORIZAŢIA NR. 284 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,  

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

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

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 285 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Premium Return, administrat de 

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate 

și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, încheiat între  

OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă 

a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 286 / 21.12.2018 

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

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

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

în baza prevederilor 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, 

aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare,  cu modificările și completările ulterioare, 

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

analizând cererea OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 24036/20.07.2018, 

completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG 24033/20.07.2018, nr. RG 27780/20.08.2018, nr. RG 30956/20.09.2018,  

nr. RG 33755/19.10.2018 și nr. RG 37330/16.11.2018 și nr. RG 38794/05.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Real Estate&Construction, 

administrat de OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile fondului, 

contractul de societate și Actul adițional nr. 4/15.11.2018 la Contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA 12190/12.10.2016, 

încheiat între OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în Anexă, 

parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. OTP ASSET MANAGEMENT  ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond 

în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile 

după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu 

(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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1544 / 17.12.2018 
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 OUG 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. IFB Finwest 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 obiecțiunile societății la 
procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 alin. (1)  
lit. c) şi art. 29 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 11/2016, 

În ședința din data de 12.12.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. IFB Finwest S.A., autorizată prin Decizia CNVM nr. 2735/08.08.2003, identificată prin 
CUI 8099938, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/48/1996, cu sediul social în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, 
ap. 4 și 5, jud. Arad, 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. IFB Finwest S.A. va informa în mod corespunzător ASF cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF, 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. IFB Finwest 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. 1545 / 17.12.2018 

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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Octavian Molnăr, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 
Director general și Conducător al societății, la data realizării operațiunilor de mai jos, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător 
atribuţiile şi obligaţiile aferente funcțiilor deținute: 

Din verificarea prin sondaj a raportărilor privind adecvarea capitalului transmise în format electronic la ASF a rezultat faptul 
că la rubrica „Întocmit” este precizat numele Auditorului intern din cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A., această persoană aflându-se 
într-un conflict de interese generat de dubla sa calitate, respectiv persoană care calculează şi întocmeşte machetele de raportare 
privind adecvarea capitalului şi auditor intern al societăţii (calitate în care ar trebui să verifice modul de adecvare a capitalului).  

Din situația mai sus descrisă reiese că nu au fost îndeplinite, în mod adecvat, responsabilitățile  Consiliului de Administrație 
al S.S.I.F. IFB Finwest S.A. prevăzute la art. 13 şi art. 32 din Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă 
corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF. Membrul C.A. care, având și calitatea de Director 
General/Conducător cu atribuții de management al societății,  a semnat raportările privind adecvarea capitalului menționate anterior 
este dl. Octavian Molnăr.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile 
art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi la 
art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 În baza art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) şi alin. (2) lit. b) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și alin. (3) d in 
Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.12.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Octavian Molnăr, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație, Director General 
și Conducător al S.S.I.F. IFB Finwest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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 Octavian Molnăr și S.S.I.F. IFB Finwest 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. 1547 / 17.12.2018 
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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-au 
constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Lucian Codrin Berar, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
Control Intern și Ofițer de conformitate în cadrul societății la data realizării operațiunilor de mai jos, care nu şi-a îndeplinit în mod 
corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute: 
 
1. Activitatea de control intern a S.S.I.F. IFB Finwest S.A. nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv: 
- nu a fost consemnat ca fiind utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, 
iar evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul şi domeniul de aplicare al monitorizării 
conformităţii rămân valabile; 
- procesele verbale de control/rapoartele RCCI nu conțin riscurile identificate în domeniul de aplicare al activităţilor de monitorizare ale 
funcţiei de asigurare a conformităţii; 
- planurile1 anuale de control nu conțin instrumentele și metodologiile utilizate pentru activitățile de monitorizare și nu stabilesc priorităţi 
determinate de evaluarea riscului de conformitate care să asigure monitorizarea completă a riscului de conformitate, 
fiind încălcate prevederile pct. 14, pct. 18 și pct. 29 lit. d) din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind 
funcţia de asigurare a conformităţii, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013 și ulterior prin prevederile art. 791 
alin. (1) și art. 792 alin. (1) coroborat cu pct. 14, pct. 18 și pct. 29 lit. d) ale Anexei nr. 12 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu 
modificările și completările ulterioare și a prevederilor Procedurii interne privind mecanismele de control. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și 
alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi de art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și 
pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. iii) alin. (2) lit. b) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 
alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și 
pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

 
2. Din verificarea prin sondaj a raportărilor privind adecvarea capitalului transmise în format electronic la ASF a rezultat faptul că la 
rubrica „Întocmit” este precizat numele Auditorului intern din cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A., această persoană aflându-se într-un 
conflict de interese generat de dubla sa calitate, respectiv persoană care calculează şi întocmeşte machetele de raportare pr ivind 
adecvarea capitalului şi auditor intern al societăţii (calitate în care ar trebui să verifice modul de adecvare a capitalului). Acest conflict 
de interese nu a fost identificat şi consemnat ca atare de către S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în cadrul Registrului conflictelor de interese, 
contrar prevederilor art. 96 alin. (1) coroborat cu art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) 
și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) şi alin. (2) lit. b) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) 
și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 
3. În cadrul intern de reglementare al S.S.I.F. IFB Finwest S.A. nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) menite să 
asigure standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și 
alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi la art. 272 alin. (2) lit. h) din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și alin. 
(3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 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) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 
4. Din analiza Procedurii interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor a rezultat faptul că au fost preluate în cuprinsul 
acesteia prevederile art. 16 și art. 17 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, însă fără a se face 
referire la criteriile aferente includerii clienților în alte categorii de risc (de ex.: risc scăzut, risc standard, risc med iu), constatându-se 

                                                           
1 În cadrul Procedurii interne privind mecanismele de control  se face vorbire de „Program de control”, iar documentul pus la dispoziție se numește 

„Plan de control detaliat aferent anului ….” 



caracterul neadecvat al procedurii și încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și 
alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi la art. 272 alin. (2) lit. h) din  
Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) și alin. 
(3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 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) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 În baza prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii) şi lit. c) şi alin. (2) lit. a) pct. (i) şi lit. b) pct. (i), art. 259, coroborate cu 
prevederile art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 271, art. 272 
alin. (1) lit. a) pct. 5 și pct. 6 şi alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi (3) și art. 278 alin. (1) şi 
(3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.12.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Lucian Codrin Berar, în calitate reprezentant al Compartimentului de Control Intern și  
Ofițer de conformitate al S.S.I. F IFB Finwest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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  Lucian Codrin Berar și S.S.I.F. IFB Finwest 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. 1548 / 17.12.2018 

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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-au 
constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Cătălin Dobrescu, în calitate de reprezentant al Compartimentulu i de 
Control Intern în cadrul societății, la data realizării operațiunilor de mai jos, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi 
obligaţiile aferente funcției deținute: 
 
1. Activitatea de control intern a S.S.I.F. IFB Finwest S.A. nu s-a realizat cu luarea în considerare a abordării pe bază de risc, respectiv: 
- nu a fost consemnat ca fiind utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru determinarea obiectivului activităților de monitorizare, 
iar evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul şi domeniul de aplicare al monitorizării 
conformităţii rămân valabile; 
- procesele verbale de control/rapoartele RCCI nu conțin riscurile identificate în domeniul de aplicare al activităţilor de monitorizare ale 
funcţiei de asigurare a conformităţii; 
- planurile anuale de control nu conțin instrumentele și metodologiile utilizate pentru activitățile de monitorizare și nu stabilesc priorităţi 
determinate de evaluarea riscului de conformitate care să asigure monitorizarea completă a riscului de conformitate, 
fiind încălcate prevederile pct. 14, pct. 18 și pct. 29 lit. d) din Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind 
funcţia de asigurare a conformităţii, aplicabile prin Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 6/14.03.2013 și ulterior prin prevederile 
art. 791 alin. (1) și art. 792 alin. (1) coroborat cu pct. 14, pct. 18 și pct. 29 lit. d) ale Anexei nr. 12 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, 
cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Procedurii interne privind mecanismele de control. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și pct. iii), coroborate cu prevederile art. 282 
alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi de art. 272 alin. (1) lit. a) 
pct. 5 și pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. iii) alin. (2) lit. b) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 
alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și 
pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

 
2. Din verificarea prin sondaj a raportărilor privind adecvarea capitalului transmise în format electronic la ASF a rezultat faptul că la 
rubrica „Întocmit” este precizat numele Auditorului intern din cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A., această persoană aflându-se într-un 
conflict de interese generat de dubla sa calitate, respectiv persoană care calculează şi întocmeşte machetele de raportare privind 
adecvarea capitalului şi auditor intern al societăţii (calitate în care ar trebui să verifice modul de adecvare a capitalului). Acest conflict 



de interese nu a fost identificat şi consemnat ca atare de către S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în cadrul Registrului conflictelor de interese, 
contrar prevederilor art. 96 alin. (1) coroborat cu art. 99 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) 
și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, fapta fiind prevăzută şi la art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) şi alin. (2) lit. b) pct. (i), coroborate cu prevederile art. 282 alin. (1) 
și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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) şi (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 În baza prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și pct. iii) şi alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 259, coroborate cu prevederile art. 282 
alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 
5 și pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) şi alin. (3) și art. 278 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.12.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Cătălin Dobrescu, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al 
S.S.I.F. IFB Finwest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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 Cătălin Dobrescu și S.S.I.F. IFB Finwest 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. 1549 / 17.12.2018 

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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

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

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

verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 

constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă d-na Simona Dragolea, în calitate de reprezentant C.C.I. – Sucursala 

București în cadrul societății, la data realizării operațiunilor de mai jos, care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi 

obligaţiile aferente funcției deținute: 

Având în vedere faptul că:  

- au fost înregistrate încasări, în contul de clienţi al S.S.I.F. IFB Finwest S.A., pentru un client persoană fizică (cont intern: 

186548), de la persoane care nu sunt clienţi ai societăţii şi care nu se regăsesc ca împuterniciţi sau pentru care societatea 

nu a documentat existența vreunei legături cu respectivul client; 

- au fost realizate plăţi din alte conturi bancare decât cele precizate în contractul de intermediere încheiat cu clientul persoană 

fizică în cauză (cont intern: 186548); 

- în cadrul Ghidului de tranzacţii suspecte O.N.P.C.S.B. se precizează ca indiciu privind spălarea banilor: „plăţi sau încasări 

fără vreo legatură aparentă cu vreun contract comercial legal” (pag. 31); 

- ASF a solicitat S.S.I.F. IFB Finwest S.A., urmare controlului desfăşurat în anul 2015, să întreprindă demersurile necesare în 

vederea evaluării și monitorizării în mod continuu a relației contractuale cu acest client; 

- clientul în cauză este încadrat de către societate în clasa de risc ridicat pe linia PCSB-CFT; 

- dna. Simona Dragolea, RCCI al S.S.I.F. IFB Finwest S.A. – Sucursala Bucureşti, nu a reţinut nicio deficienţă în activitatea 

clientului în cauză; 

- urmare controlului periodic desfăşurat la sediul S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în anul 2015, ASF a solicitat societăţii să evalueze 

şi să monitorizeze în mod continuu relaţia contractuală cu clientul în cauză, iar prin adresa înregistrată cu nr. 662/23.06.2016, 

reprezentanţii S.S.I.F. IFB Finwest S.A. au precizat că RCCI de la sucursala Bucureşti a luat la cunoştinţă despre solicitarea 

ASF şi va monitoriza relaţia cu acest client, 

 

se constată că d-na Simona Dragolea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern la Sucursala 

București a S.S.I.F. IFB Finwest S.A. nu a acordat o atenţie deosebită circumstanţelor şi scopului operaţiunilor cu fonduri băneşti 



efectuate în contul clientului în cauză, de către alte persoane şi nu a consemnat în scris constatările astfel încât să fie disponibile 

pentru verificări ulterioare, încălcându-se astfel prevederile art. 17 alin. (2), (3) şi (4) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008. 

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, fapta fiind menţinută şi la art. 257 alin. (1) lit. c), coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin.(3) 

dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza prevederilor 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) şi (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

În şedinţa din data de 12.12.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment d-na Simona Dragolea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern la 

Sucursala București a S.S.I.F. IFB Finwest S.A. 

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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 d-nei Simona Dragolea și S.S.I.F. IFB Finwest 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. 1550 / 17.12.2018 
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 OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. IFB Finwest S.A. în baza planului de control pe anul 2018, procesul 
verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecţiunile formulate la procesul verbal de control, s-a 
constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă d-na Teregovan Daniela, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea 
prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor la nivelul societății la data realizării operațiunilor de mai jos, care 
nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile şi obligaţiile aferente funcției deținute: 

Nu au fost raportate la ASF transferurile externe de peste 15.000 euro din perioada 27.01.2016 – 23.03.2018, 
încălcându-se prevederile art. 20 alin. (2) din Regulamentul CNVM 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. 
 În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și  
art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 12.12.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment d-na Teregovan Daniela, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor legale 
privind prevenirea și combaterea spălării banilor în cadrul S.S.I.F. IFB Finwest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestație la ASF, 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 d-nei  Teregovan Daniela și S.S.I.F. IFB Finwest 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. 1571 / 20.12.2018 

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. Gunter Woinar  
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1355/05.11.2018 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 

fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1)  

din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Gunter Woinar împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1355/05.11.2018. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./38604/04.12.2018, dl. Gunter Woinar (denumit în continuare petentul), a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1355/05.11.2018, solicitând „anularea” acesteia. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 1355/05.11.2018, s-a dispus sancționarea domnului Gunter Woinar, în calitate de membru al 

Comitetului de audit al S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., cu avertisment. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 19.12.2018, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Gunter Woinar împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1355/05.11.2018. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului. 

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1582 / 21.12.2018 
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), art. 14  şi art. 27 

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

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

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 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 

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisie de punere în 

aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conţinutul scrisorii standard de 

notificare și ale atestării OPCVM-urilor,  

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 7 – Societăţi de investiţii, lit. b) - Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii 

din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificările FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG 6536 din 

28.02.2018, RG 9839 din 28.03.2018, RG 16239 din 09.05.2018,  RG 22970 din 11.07.2018 și RG 37901 din 26.11.2018, 

ținând cont de Decizia ASF nr. 1571/02.11.2017,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  

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

Art. 1. Se modifică art. 1 paragraful 2 din Decizia ASF 1571/02.11.2017 astfel:  



 

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

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

Nr. 

crt. 
Autoritatea competentă din 

statul membru de origine 
Denumire societate de investiții 

 

Clasa 

 

Nr. de înregistrare în Registrul 

ASF 

 

1. 

Commission de 

Surveillance du Secteur 

Financier Luxembourg 

FIFELITY FUNDS 

sub-fond-uri: 

-European Growth Fund;  

 

-Greater China Fund; 

-Flexible Bond Fund; 

-US Dollar Bond Fund; 

-Latin America Fund; 

-Euro Stoxx 50 ™ Fund; 

 -World Fund; 

 

 -Smart Global Defensive   

      Fund; 

 -Smart Global Moderate   

     Fund;  

-Euro Blue Chip Fund; 

-Global Technology Fund; 

 

 

-Eurpean  High Yield Fund; 

-Global  Health Care Fund; 

-Global Consumer Industries    

     Fund; 

-European Larger Companies  

     Fund; 

-European Dynamic Growth   

     Fund; 

-US High Yield Fund; 

-Euro Short Term Bond  Fund;  

-Global Multi Asset Tactical    

     Moderate Fund;  

-Global Multi Asset Tactical  

     Defensive Fund;  

-Global  Dividend Fund; 

-Emerging Markets Inflation- 

     Linked Bond Fund;  

-Global High Yield Fund; 

 -Global Income Fund; 

 -Global Multi Asset Income 

       Fund; 

 -America Fund;  

 

 

-Emerging Markets Fund; 

-Asian Special Situations Fund; 

 

-China Focus Fund;  

-China Consumer Fund; 

- Global Communication Fund; 

-Sustainable Water &Waste.  

 

 

AACC EURO și  

Y-VMF-ACC EURO; 

A ACC-EURO; 

A ACC EURO; 

A ACC USD; 

A ACC EURO; 

A ACC EURO; 

A ACC EURO și  

Y-VMF-ACC-EURO; 

A ACC EURO; 

 

A ACC EURO; 

 

A ACC EURO; 

 

A-ACC-EURO și 

A-ACC-EURO (hedged); 

A ACC EURO; 

A ACC EURO; 

A; 

 

A ACC EURO și  

Y-VMF-ACC EURO; 

A ACC EURO; 

 

A ACC EURO; 

A-ACC-EURO; 

A-ACC-EURO; 

 

A-ACC-EURO; 

 

A-ACC-EURO; 

A ACC EURO; 

 

A EURO (hedged); 

A ACC EURO hedg; 

A ACC EURO și 

Y-VMF–ACC-USD; 

A ACC EURO, 

Y-VMF-ACC EURO 

și Y-VMF-ACC USD; 

A  ACC EURO; 

 

A ACC EURO și 

Y-VMF-ACC-EURO; 

 

A-ACC-EURO; 

A-ACC-EURO; 

A-ACC-Euro; 

A-ACC-USD. 

PJM07SISALUX0011 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 1583 / 21.12.2018 

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 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 transmisă către A.S.F. prin adresa RG. nr. 33699 din 19.10.2018 completată prin RG  34182 din 
24.10.2018 și RG 38666 din 04.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018,  
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 

LOMBARD ODIER 

FUNDS (EUROPE) S.A.  

Luxembourg PJM05SAIMLUX0015 art.5 alin. (3) lit. a) și lit. b) 

pct. (i)  

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

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

 
DECIZIA NR. 1584 / 21.12.2018 

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 conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza Directivei 65/2014/ 

EU (MiFID II),  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.12.2018, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiţii din alte state membre, care în calitate 

de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii conexe, în temeiul liberei circulaţii a 

serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 



________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anexă la Decizia nr. 1584 / 21.12.2018 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE AUTORITATE DENUMIRE F.I.S.M./INCM NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

1.  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM (FCA) 

BRINDLE HOUSE FINANCIAL 

SERVICES CO LTD 

PJM01FISMGBR2133 

2.  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM (FCA) 

HFR ASSET MANAGEMENT U.K., 

LIMITED 

PJM01FISMGBR0007 

3.  FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION -

BULGARIA 

POSITIVA AD PJM01FISMBGR1609 

4.  CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION (CYSEC) 

IGM FOREX LTD PJM01FISMCYP2149 

5.  CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION (CYSEC) 

OUROBOROS DERIVATIVES TRADING 

LTD 

PJM01FISMCYP1654 

6.  CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION (CYSEC) 

GOBABA FX CY LTD PJM01FISMCYP2119 

7.  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM (FCA) 

INTRUST CORPORATE FINANCE 

LIMITED 

PJM01FISMGBR0721 

8.  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM (FCA) 

RESOLUTION COMPLIANCE LIMITED PJM01FISMGBR1725 

9.  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM (FCA) 

MATHESON FINANCIAL CONSULTING 

LTD 

PJM01FISMGBR0449 

10.  CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION (CYSEC) 

QINO MANAGEMENT & ADVISORY 

LIMITED 

PJM01FISMCYP1421 

11.  MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 

(MFSA) 

DOMINO EUROPE  LIMITED PJM01FISMMLT1801 

12.  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- 

UNITED KINGDOM (FCA) 

THE FINANCIAL PLANNING 

CORPORATION LLP 

PJM01FISMGBR0726 

13.  CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE  

COMMISSION (CYSEC) 

CAPITAL INDEX (CYPRUS) LIMITED PJM01FISMCYP1897 

14.  MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 

(MFSA) 

HYDE PARK INVESTMENT 

INTERNATIONAL LIMITED 

PJM01FISMMLT1383 


