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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZUL NR. 298 / 23.10.2019 

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

(3), art. 8 alin. (1), 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,  

în temeiul art. 250 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu 

modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 6, art. 7 și art. 15 din Norma nr. 13/2019 privind 

cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea firmei de audit FIDEXPERT AUDIT SRL, înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/22708/31.07.2019, completată prin adresele nr. RG/24315/13.08.2019 și nr. 

RG/29228/07.10.2019,  



în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și 

Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 

Art. 1. Se avizează firma de audit FIDEXPERT AUDIT SRL, cu sediul social în Mun. București, 

Calea Dorobanților nr. 239, et. 4,  cam. 10-14, sector 1 (Nr. Reg. Com. J40/26577/1994; CUI: 

6641616), având Autorizația CAFR nr. 91/11.10.2001 și Viza ASPAAS nr.328/12.04.2019, în 

vederea desfăşurării activităţii de audit statutar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare. 

Art. 2. FIDEXPERT AUDIT SRL are obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de 

reglementările în vigoare pentru desfășurarea activității menționate la art. 1 pe toată durata 

deţinerii prezentului aviz. 

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării 

FIDEXPERT AUDIT SRL va fi comunicată Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de 

15 zile de la data când a avut loc modificarea. 

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia FIDEXPERT AUDIT SRL şi 

se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, precum și pe site-ul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE,  

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1286 / 23.10.2019 

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

art. 7 alin. (2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

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

Având în vedere următoarele:   

Prin raportul curent publicat în data de 11.06.2019 pe site-ul operatorului de piață, SIF 

OLTENIA SA a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr. 5071/11.06.2019 

solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună 

acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte 

pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății. 

Prin raportul curent publicat în 08.07.2019, S.I.F. Oltenia S.A. a informat investitorii că, 

în ședința Consiliului de administrație din data de 08.07.2019, a fost respinsă convocarea Adunării 



Generale Ordinare a Acționarilor solicitată de către acționarii  SIF Banat Crișana S.A. și SIF 

Muntenia S.A. 

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a 

constatat faptul că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat 

prevederile legale incidente, prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 s-a instituit în sarcina 

organului de administrare al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a convoca și de a asigura 

desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data 

emiterii respectivei decizii, cu ordinea de zi propusă de acționarii S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

și S.I.F. MUNTENIA S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 

5071/11.06.2019. 

Cu privire la argumentele invocate de reprezentanții societății, care au stat la baza 

respingerii convocării AGOA, A.S.F. și-a exprimat punctul de vedere în cuprinsul preambulului 

Deciziei nr. 937/18.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului 

de piață în data de 18.07.2019). 

În conformitate cu raportul curent din data de 29.07.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A, în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, a fost respinsă 

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de 

administrație al  S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi 

solicitată prin cererea comună de către acționarii  S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. 

În urma analizei realizate asupra situației de fapt și de drept, prin adresa VPI nr. 

4888/30.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în 

data de 31.07.2019), A.S.F. a reiterat obligația Consiliului de administrație de a dispune măsurile 

care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 

937/18.07.2019. Totodată, A.S.F., în cuprinsul adresei menționate și-a exprimat punctul de vedere 

cu privire la motivele invocate de reprezentanții societăţii care au stat la baza respingerii convocării 

AGOA. 

În conformitate cu raportul curent din data de 02.08.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

SIF OLTENIA SA a informat acționarii și investitorii cu privire la faptul că în ședința Consiliului 

de administrație din data de 01.08.2019, a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii 

S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.  

Astfel, rezultă faptul că reprezentanții SIF Oltenia SA, invocând scăderea cotei de deținere 

a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. 

Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

aspecte cu privire la care A.S.F. s-a exprimat în prealabil în mod expres prin intermediul Deciziei 

nr. 937/18.07.2019 și adresei A.S.F. nr. VPI/4888/30.07.2019, nu au dat curs obligației impuse 

prin intermediul Deciziei nr. 937/18.07.2019. 



Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 reprezintă un act cu caracter executoriu care a creat în 

sarcina Consiliului de administraţie al societăţii obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea 

adunării generale ordinare a acţionarilor, stabilind în acest sens termenul limită pentru desfășurare 

și punctele ce trebuie incluse pe ordinea de zi. 

Împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019 SIF Oltenia a formulat plângere prealabilă, 

aceasta fiind respinsă prin  Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019. 

Din informațiile furnizate de societate a reieșit faptul că, în cadrul ședințelor Consiliului 

de administrație din data de și 01.08.2019, împotriva convocării adunării generale a acționarilor 

au votat patru dintre membrii CA, printre care și dl. Tudor Ciurezu, nerespectând astfel prevederile 

Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019. 

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi 

control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F. constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. 

(1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ.   

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 

(i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017,  

În ședința din data de 23.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:   

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei domnul Tudor Ciurezu, în calitate 

de președinte al  Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA. 

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, 

în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în 

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 

93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare 

de la achitarea amenzii.   

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite.   

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația 

nu suspendă executarea sancțiunii. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tudor Ciurezu și societății S.I.F. OLTENIA 

S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea 

Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin.(1) din Legea 

nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.   

 



Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care 

persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-

ul A.S.F. 

p. Președinte,  

Elena Doina DASCĂLU - Prim-Vicepreședinte 

 

Decizia A.S.F. nr. 1286/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 6316/2/2019, aflat pe rolul Curții 

de Apel București-SCAF, dosar ce are ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 

1286/23.10.2019 până la soluționarea în fond a cauzei. 

 

Decizia A.S.F. nr. 1286/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 229/2/2020, aflat pe rolul Curții de 

Apel București-SCAF, dosar ce are ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019.   

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1287 / 23.10.2019 

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

art. 7 alin. (2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

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

Având în vedere următoarele:   

Prin raportul curent publicat în data de 11.06.2019 pe site-ul operatorului de piață, SIF 

OLTENIA SA a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr. 5071/11.06.2019 

solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună 

acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte 

pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.  

Prin raportul curent publicat în 08.07.2019, S.I.F. Oltenia S.A. a informat investitorii că, 

în ședința Consiliului de administrație din data de 08.07.2019, a fost respinsă convocarea Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor solicitată de către acționarii  SIF Banat Crișana S.A. și SIF 

Muntenia S.A.  

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a 

constatat faptul că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat 

prevederile legale incidente, prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 s-a instituit în sarcina 



organului de administrare al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a convoca și de a asigura 

desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data 

emiterii respectivei decizii, cu ordinea de zi propusă de acționarii S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

și S.I.F. MUNTENIA S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 

5071/11.06.2019.  

Cu privire la argumentele invocate de reprezentanții societății, care au stat la baza 

respingerii convocării AGOA, A.S.F. și-a exprimat punctul de vedere în cuprinsul preambulului 

Deciziei nr. 937/18.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului 

de piață în data de 18.07.2019).  

În conformitate cu raportul curent din data de 29.07.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A, în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, a fost respinsă 

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de 

administrație al  S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi 

solicitată prin cererea comună de către acționarii  S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.  

În urma analizei realizate asupra situației de fapt și de drept, prin adresa VPI nr. 

4888/30.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în 

data de 31.07.2019), A.S.F. a reiterat obligația Consiliului de administrație de a dispune măsurile 

care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 

937/18.07.2019.  

Totodată, A.S.F., în cuprinsul adresei menționate și-a exprimat punctul de vedere cu privire 

la motivele invocate de reprezentanții societăţii care au stat la baza respingerii convocării AGOA.  

În conformitate cu raportul curent din data de 02.08.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

SIF OLTENIA SA a informat acționarii și investitorii cu privire la faptul că în ședința Consiliului 

de administrație din data de 01.08.2019, a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii 

S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.  

Astfel, rezultă faptul că reprezentanții SIF Oltenia SA, invocând scăderea cotei de deținere 

a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. 

Oltenia S.A și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

aspecte cu privire la care A.S.F. s-a exprimat în prealabil în mod expres prin intermediul Deciziei 

nr. 937/18.07.2019 și adresei A.S.F. nr. VPI/4888/30.07.2019, nu au dat curs obligației impuse 

prin intermediul Deciziei nr. 937/18.07.2019.  

Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 reprezintă un act cu caracter executoriu care a creat în 

sarcina Consiliului de administraţie al societăţii obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea 

adunării generale ordinare a acţionarilor, stabilind în acest sens termenul limită pentru desfășurare 

și punctele ce trebuie incluse pe ordinea de zi.  



Împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019 SIF Oltenia a formulat plângere prealabilă, 

aceasta fiind respinsă prin  Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019.  

Din informațiile furnizate de societate a reieșit faptul că, în cadrul ședințelor Consiliului 

de administrație din data de și 01.08.2019, împotriva convocării adunării generale a acționarilor 

au votat patru dintre membrii CA, printre care și dna. Anina Radu, nerespectând astfel prevederile 

Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019. 

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi 

control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F. constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. 

(1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ.  

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 

(i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017,  

În ședința din data de 23.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:   

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei domnul Nicolae Stoian, în calitate 

de membru al  Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA. 

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, 

în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în 

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 

93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare 

de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite. 

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația 

nu suspendă executarea sancțiunii. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Nicolae Stoian și societății S.I.F. OLTENIA 

S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea 

Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin.(1) din Legea 

nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu. 

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care 

persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-

ul A.S.F.   

p. Președinte,  

Elena Doina DASCĂLU - Prim-Vicepreședinte 

 



Decizia A.S.F. nr. 1287/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 6317/2/2019, aflat pe rolul Curții 

de Apel București-SCAF,  dosar ce are ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 

1287/23.10.2019 până la soluționarea în fond a cauzei.   

 

Decizia A.S.F. nr. 1287/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 227/2/2020, aflat pe rolul Curții de 

Apel București-SCAF, dosar ce are ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1287/23.10.2019 până 

la soluționarea în fond a cauzei.   

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1288 / 23.10.2019 

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

art. 7 alin. (2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

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

Având în vedere următoarele:   

Prin raportul curent publicat în data de 11.06.2019 pe site-ul operatorului de piață, SIF 

OLTENIA SA a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr. 5071/11.06.2019 

solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună 

acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului,  de convocare a AGOA cu puncte 

pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății. 

Prin raportul curent publicat în 08.07.2019, S.I.F. Oltenia S.A. a informat investitorii că, 

în ședința Consiliului de administrație din data de 08.07.2019, a fost respinsă convocarea Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor solicitată de către acționarii  SIF Banat Crișana S.A. și SIF 

Muntenia S.A. 

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a 

constatat faptul că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat 

prevederile legale incidente, prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 s-a instituit în sarcina 

organului de administrare al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a convoca și de a asigura 

desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data 

emiterii respectivei decizii, cu ordinea de zi propusă de acționarii S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

și S.I.F. MUNTENIA S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 

5071/11.06.2019. 

Cu privire la argumentele invocate de reprezentanții societății, care au stat la baza 

respingerii convocării AGOA, A.S.F. și-a exprimat punctul de vedere în cuprinsul preambulului 

Deciziei nr. 937/18.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului 

de piață în data de 18.07.2019). 



În conformitate cu raportul curent din data de 29.07.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A., în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, a fost respinsă 

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de 

administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi 

solicitată prin cererea comună de către acționarii  S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. 

În urma analizei realizate asupra situației de fapt și de drept, prin adresa VPI nr. 

4888/30.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în 

data de 31.07.2019), A.S.F. a reiterat obligația Consiliului de administrație de a dispune măsurile 

care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 

937/18.07.2019. 

Totodată, A.S.F., în cuprinsul adresei menționate și-a exprimat punctul de vedere cu privire 

la motivele invocate de reprezentanții societăţii care au stat la baza respingerii convocării AGOA. 

În conformitate cu raportul curent din data de 02.08.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

SIF OLTENIA SA a informat acționarii și investitorii cu privire la faptul că în ședința Consiliului 

de administrație din data de 01.08.2019, a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii 

S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. 

Astfel, rezultă faptul că reprezentanții SIF Oltenia SA, invocând scăderea cotei de deținere 

a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. 

Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

aspecte cu privire la care A.S.F. s-a exprimat în prealabil în mod expres prin intermediul Deciziei 

nr. 937/18.07.2019 și adresei A.S.F. nr. VPI/4888/30.07.2019, nu au dat curs obligației impuse 

prin intermediul Deciziei nr. 937/18.07.2019. 

Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 reprezintă un act cu caracter executoriu care a creat în 

sarcina Consiliului de administraţie al societăţii obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea 

adunării generale ordinare a acţionarilor, stabilind în acest sens termenul limită pentru desfășurare 

și punctele ce trebuie incluse pe ordinea de zi. 

Împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019 SIF Oltenia a formulat plângere prealabilă, 

aceasta fiind respinsă prin  Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019. 

Din informațiile furnizate de societate a reieșit faptul că, în cadrul ședințelor Consiliului 

de administrație din data de și 01.08.2019, împotriva convocării adunării generale a acționarilor 

au votat patru dintre membrii CA, printre care și dna. Anina Radu, nerespectând astfel prevederile 

Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019. 

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi 

control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F. constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 



alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 

alin.(1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ.   

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 

(i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017, 

În ședința din data de 23.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:   

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei doamna Anina Radu, în calitate de 

membru al  Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA. 

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, 

în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în 

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG 

nr.93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare 

de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite.  

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația 

nu suspendă executarea sancțiunii. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Anina Radu și societății S.I.F. OLTENIA S.A. 

şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea 

Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu. 

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care 

persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-

ul A.S.F. 

p. Președinte,  

Elena Doina DASCĂLU - Prim-Vicepreședinte 

 

Decizia A.S.F. nr. 1288/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 6315/2/2019, aflat pe rolul Curții 

de Apel București-SCAF, dosar ce are ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 

1288/23.10.2019 până la soluționarea în fond a cauzei. 

 

Decizia A.S.F. nr. 1288/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 228/2/2020, aflat pe rolul Curții 

de Apel București-SCAF, dosar ce are ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1288/23.10.2019.   



 

prin Sentința Civilă nr. 229/25.03.2020, pronunțată în Dosarul nr. 6315/2/2019 conexat la 

Dosarul nr. 5179/2/2019, Curtea de Apel București-SCAF a respins acțiunea reclamantei ca 

neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu recurs. 

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1290 / 23.10.2019 

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

art. 7 alin. (2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

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

Având în vedere următoarele: 

Prin raportul curent publicat în data de 11.06.2019 pe site-ul operatorului de piață, SIF 

OLTENIA SA a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr. 5071/11.06.2019 

solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună 

acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului,  de convocare a AGOA cu puncte 

pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății. 

Prin raportul curent publicat în 08.07.2019, S.I.F. Oltenia S.A. a informat investitorii că, 

în ședința  Consiliului de administrație din data de 08.07.2019, a fost respinsă convocarea Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor solicitată de către acționarii SIF Banat Crișana S.A. și SIF 

Muntenia S.A.   

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a 

constatat faptul că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat 

prevederile legale incidente, prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 s-a instituit în sarcina 

organului de administrare al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a convoca și de a asigura 

desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data 

emiterii respectivei decizii, cu ordinea de zi propusă de acționarii S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

și S.I.F. MUNTENIA S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 

5071/11.06.2019. 

Cu privire la argumentele invocate de reprezentanții societății, care au stat la baza 

respingerii convocării AGOA, A.S.F. și-a exprimat punctul de vedere în cuprinsul preambulului 

Deciziei nr. 937/18.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului 

de piață în data de 18.07.2019). 



În conformitate cu raportul curent din data de 29.07.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A., în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, a fost respinsă 

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de 

administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi 

solicitată prin cererea comună de către acționarii  S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. 

În urma analizei realizate asupra situației de fapt și de drept, prin adresa VPI nr. 

4888/30.07.2019 (care a făcut obiectul raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în 

data de 31.07.2019), A.S.F. a reiterat obligația Consiliului de administrație de a dispune măsurile 

care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 

937/18.07.2019. Totodată, A.S.F., în cuprinsul adresei menționate și-a exprimat punctul de vedere 

cu privire la motivele invocate de reprezentanții societăţii care au stat la baza respingerii convocării 

AGOA. 

În conformitate cu raportul curent din data de 02.08.2019, invocând scăderea cotei de 

deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al 

S.I.F. Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

SIF OLTENIA SA a informat acționarii și investitorii cu privire la faptul că în ședința Consiliului 

de administrație din data de 01.08.2019, a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii 

S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. 

Astfel, rezultă faptul că reprezentanții SIF Oltenia SA, invocând scăderea cotei de deținere 

a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. 

Oltenia S.A. și a neîndeplinirii condițiilor legale de formă și fond a cererii celor doi acționari, 

aspecte cu privire la care A.S.F. s-a exprimat în prealabil în mod expres prin intermediul Deciziei 

nr. 937/18.07.2019 și adresei A.S.F. nr. VPI/4888/30.07.2019, nu au dat curs obligației impuse 

prin intermediul Deciziei nr. 937/18.07.2019. 

Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 reprezintă un act cu caracter executoriu care a creat în 

sarcina Consiliului de administraţie al societăţii obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea 

adunării generale ordinare a acţionarilor, stabilind în acest sens termenul limită pentru desfășurare 

și punctele ce trebuie incluse pe ordinea de zi. 

Împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019 SIF Oltenia a formulat plângere prealabilă, 

aceasta fiind respinsă prin  Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019. 

Din informațiile furnizate de societate a reieșit faptul că, în cadrul ședințelor Consiliului 

de administrație din data de 01.08.2019, împotriva convocării adunării generale a acționarilor au 

votat patru dintre membrii CA, printre care și dna. Carmen Popa, nerespectând astfel prevederile 

Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019. 

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi 

control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F. constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 



alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. 

(1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ. 

În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 

(i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017, 

În ședința din data de 23.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei doamna Carmen Popa, în calitate 

de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA. 

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, 

în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în 

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 

93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare 

de la achitarea amenzii.   

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite. 

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația 

nu suspendă executarea sancțiunii. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Popa și societății S.I.F. OLTENIA S.A. 

şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea 

Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin.(1) din Legea 

nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu. 

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care 

persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-

ul A.S.F. 

p. Președinte,  

Elena Doina DASCĂLU - Prim-Vicepreședinte  

 

Decizia A.S.F. nr. 1290/23.10.2019 face obiectul dosarului nr. 7400/2/2019, aflat pe rolul Curții 

de Apel București-SCAF, dosar ce are ca obiect anularea și suspendarea  Deciziei A.S.F. nr. 

1290/23.10.2019 până la soluționarea definitivă a cauzei.   

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1291 / 23.10.2019 

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

(3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

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

Având în vedere următoarele: 

- Decizia nr. 832/19.06.2019, prin care s-a dispus în sarcina DEPOZITARULUI 

CENTRAL SA să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 

exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 

5% din drepturile de vot și care sunt  deținute de grupul format din acționarii  SIF OLTENIA SA, 

dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS 

SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA. 

- Decizia nr. 833/19.06.2019, prin care grupul format din acționarii SIF OLTENIA SA, dl. 

Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA Slatina, FLAROS SA, 

MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acţionează în mod concertat în 

legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligaţia de a se încadra în prevederile 

art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual. 

- conform informațiilor comunicate de către Depozitarul Central, la data de 08.10.2019, 

grupul de acționari format din:  SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian 

Nicolae, ALIMENTARA SA Slatina, FLAROS SA,  MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM 

SA, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  S.I.F. BANAT CRIȘANA 

S.A., deține cumulat un număr de 25.873.036 acțiuni, reprezentând 5,0000% din capitalul social 

al SIF BANAT CRIȘANA SA, ne mai fiind astfel incidente prevederile art. 2861 din Legea nr. 

297/2004; 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, 

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

23.10.2019,  Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului de acționari format din SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu 

Tudor, dl. Busu Cristian,  dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, 

MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în ceea 



ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA SA nu îi mai sunt incidente prevederile art.2861 alin. 

(2) din  Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.  

Art. 2. Depozitarul Central SA are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării 

suspendării dreptului de vot, măsură dispusă prin Decizia ASF nr. 832/19.06.2019 în ceea ce 

privește grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, 

dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA Slatina, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, 

VOLTALIM SA.  

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată: SIF BANAT 

CRIȘANA SA,  DEPOZITARULUI CENTRAL SA, SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. 

Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae,  ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, 

UNIVERS SA, VOLTALIM SA.  

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va 

transmite operatorului de piață.  

p. Președinte,  

Elena Doina DASCĂLU - Prim-Vicepreședinte 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

DECIZIA NR. 1300 / 25.10.2019 

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

alin. (1) și alin. (3), art.7 alin. (2), art.14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Societatea de Investiții Financiare Moldova 

S.A., în baza planului de control pe anul 2019, 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 O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 50 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 74/2015 și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și 

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

În ședința din data de 23.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Societății de Investiții Financiare Moldova S.A., autorizată prin 

Decizia A.S.F. nr.20/23.01.2018 (nr. Registru A.S.F. PJR07.1AFIAA/040002), identificată prin 

CUI 2816642, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J04/2400/1992, cu sediul social 

în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, Jud. Bacău, obligația implementării măsurilor de remediere 



cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile 

calendaristice. 

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul 

expirării termenului stabilit, Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. va informa în mod 

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

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Investiții Financiare Moldova S.A. și intră 

în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

p. PREȘEDINTE,  

Prim-vicepreşedinte,  

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1301 / 25.10.2019 

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

alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la Societatea de Investiții Financiare Moldova 

S.A., în baza planului de control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de 

control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, sau constatat următoarele 

fapte pentru care este responsabilă dna. Cecilia Manta, în calitate de Șef Serviciu Guvernanță 

Corporativă: 

1. În data de 03.04.2019 a avut loc un incident IT, ce a fost cauzat de utilizarea unui 

echipament de rețea (router) învechit și fără suport tehnic (actualizări de securitate) la zi. Astfel, 

nu s-au asigurat mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice importante, pentru 

păstrarea în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în 

situaţia unor incidente, fiind nerespectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Norma A.S.F. nr. 

4/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu 

modificările și completările ulterioare. 



Având în vedere prevederile art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 51 alin. (1), art.52 alin. (1) lit. a), art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 

avertisment. 

2. Listele persoanelor cu acces la informaţii privilegiate elaborate la nivelul SIF Moldova 

SA nu conțin motivul înscrierii pe această listă aferent persoanelor cu acces permanent la 

informații privilegiate (este menționată doar funcția ocupată) și nici 3 evaluatori externi care au 

prestat diferite servicii pentru SIF Moldova S.A. Astfel, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 

18 alin. (1) lit. a) și b), alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/20141 coroborat cu art. 2 

alin. (2), alin. (3) teza 2 și alin. (4) lit. b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 347/20162 

și ale punctului 7.III din procedura internă PS-SGC-04 Îndeplinirea obligațiilor de raportare către 

BVB și ASF, alte instituții. 

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor art. 132 alin. (1) din Legea 

nr.24/2017.  

Având în vedere prevederile art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 132 alin. (1), alin. (6) și art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, 

coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2), alin. (3) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește 

măsura sancțiunii cu avertisment. 

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, art. 52 din 

Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 212 alin. (4) din O.U.G. 

nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. a),  art. 

55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 132 alin. 

(1), alin. (6) și art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (2) și 

(3) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

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

În ședința din data de 23.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Cecilia Manta, în calitate de Șef Serviciu 

Guvernanță Corporativă al Societății de Investiții Financiare Moldova S.A.  

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării.  



Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Cecilia Manta și Societății de Investiții 

Financiare Moldova S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.  

p. PREȘEDINTE,  

Prim-vicepreşedinte, 

 Elena Doina DASCĂLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
1 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei  
2 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la 

informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr.596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

 


