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ATESTAT NR. 23 / 01.04.2019 
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. 8 alin. (1) 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 temeiul art. 11 alin. (2) și 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

în temeiul art. 47 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele 

societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, 

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3974/07.02.2019, 
în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019, 
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se confirmă recunoașterea cursurilor de Agenți pentru Servicii de Investiții Financiare (A I 2018, A II 2018, A III 2018,  

A IV 2018, A V 2018) organizate de Asociația Brokerilor în perioada februarie – iunie 2018, în baza prevederilor art. 47 alin. (1) din 

Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare 

şi al instituţiilor de credit. 

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în  
Buletinul electronic al A.S.F.  

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 488 / 04.04.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind 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 activitatea de supraveghere continuă desfășurată de A.S.F. în legătură cu S.A.I. Certinvest S.A., s-a 
constatat faptul că:  

1. În contractele de administrare încheiate între SAI Certinvest SA și titularii de conturi individuale, SAI realizează încadrarea 
în profilul de risc, pe baza informațiilor furnizate de clienți. Într-un singur caz, dintre cele analizate, au fost constatate diferențe de 
încadrare, din risc scăzut, potrivit autoevaluării clientului, în categoria /clasa de risc mediu, potrivit încadrării societății.  

În considerarea celor expuse anterior, rezultă că SAI a procedat la încadrarea unui client în clasa de risc mediu, cu 
consecințele aferente în ceea ce privește investițiile efectuate de SAI în numele acestui investitor, în condițiile în care acesta a declarat 
că dorește să fie încadrat în clasa de risc scăzut, 



Având în vedere acest aspect, se constată că SAI nu a acționat în scopul promovării intereselor investitorilor, nefiind 
respectate prevederile art.3 coroborate cu art.2 alin. (2) lit. b) din Instrucțiunea nr. 8/2012 și ale art. 34 alin. (2) lit. d) din OUG 
nr.32/2012. 

Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. e) din OUG nr. 32/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 195 lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii) coroborat cu art. 202 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a  
S.A.I. CERTINVEST S.A. 

2. Societatea nu a respectat, în cazul FÎI Certinvest LEADER, încadrarea în prevederile art. 189 lit. a) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004 (deținerea în emitentul AVIGO INVEST S.A. reprezintă 53,721% din activul total al fondului la data de 
31.12.2018). 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și art. 272 alin. (1) lit. i) 
pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii, art. 274 alin. (1) și alin. (3), art. 275 alin. (1) și art. 278 din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare și art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, pentru această faptă 
se stabileşte măsura sancţiunii cu avertisment a S.A.I. Certinvest S.A. 

În baza prevederilor art. 195 lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin.(6) coroborat cu art. 202 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1) și alin. (3) 
și alin. (4), art. 275 alin. (1), art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 273 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 03.04.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. Certinvest S.A., identificată prin Cod Unic de Înregistrare 6175133, înregistrată la  
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/16855/1994, cu sediul social în Str. Buzeşti nr. 75-77, etaj 10, Birou 1, Sector 1, București. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Certinvest S.A. şi intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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DECIZIA NR. 489 / 04.04.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere riscurile ridicate induse de utilizarea modelului de business utilizat de S.A.I. Certinvest S.A., în scopul 
monitorizării activității de administrare desfășurate de către acesta, s-a impus în sarcina societății un plan de măsuri.  

Din analiza informațiilor comunicate de către SAI Certinvest S.A., cu frecvență lunară/trimestrială, se constată că societatea 
utilizează, în continuare, ca unică soluție,  mecanismul de transferare a instrumentelor financiare aflate în portofoliul entităților 
administrate prin intermediul cesiunilor de obligațiuni corporative, între diferitele tipuri de OPC și CI administrate, având drept scop 
procurarea de lichidități în funcție de necesitățile administrării portofoliilor respective și nu efectuarea unor plasamente pe principii 
prudențiale, efectuate cu corectitudine în scopul protecției intereselor investitorilor.  

Astfel, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile care stabilesc obligația administratorului de a acționa cu corectitudine și 
cu diligență profesională în scopul protejării interesului investitorilor,  precum și a obligației S.A.I. de a nu efectua operaţiuni de pe 
urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte. 

În conformitate cu prevederile art. 47. alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr.9/2014, (…)Directorii/Membrii directoratului sunt 
responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiţii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat. 

Faptele constituie o încălcare a prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile art. 34 alin. (3) din OUG nr.32/2012 
și ale art. 47. alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014,  coroborate cu art. 202 alin. (2), art. 195 lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) 
pct. i) din OUG nr. 32/2012 

Având în vedere prevederile art. 195 lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (6) coroborat cu art. 202 alin. (2) din OUG 
nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În ședința din data de 03.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 lei domnul Horia Gustă, în calitate de director general în cadrul S.A.I. 
CERTINVEST S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen 
de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se 



va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la 
data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Ion-Horia Gustă şi S.A.I. Certinvest S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții 
vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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DECIZIA NR. 497 / 04.04.2019 

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

Având în vedere următoarele: 
- acțiunile emise de VES S.A. se tranzacționează pe piața reglementată administrată de BVB din data de 16.01.1997;  
- prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 26.02.2019, societatea a făcut publice, la cererea ASF, actele 

juridice/tranzacțiile derulate în cursul anului 2017 între VES S.A. și Chimsport S.A., care intrau sub incidența art. 82 alin. (1)  
din Legea nr. 24/2017;  

- în cursul anului 2017 societatea VES S.A. nu a transmis către ASF și către BVB, în vederea informării corespunzătoare a 
acționarilor, în termenul legal, rapoarte întocmite în conformitate cu art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 

- primele informații referitoare la actele juridice/tranzacțiile efectuate în anul 2017 care intrau sub incidența art. 82 alin. (1) 
din Legea nr. 24/2017 au fost prezentate în anul 2018, în cadrul raportului anual aferent exercițiului financiar 2017; 

- în conformitate cu prevederile legale incidente, în vigoare la data respectivă, societatea avea obligația de a transmite, în 
termen de maximum 5 zile de la încheierea actului juridic/tranzacției care intra sub incidența art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, un 
raport către operatorul de piață şi A.S.F.; 

rezultă că societatea nu a raportat în termen legal actele juridice/tranzacțiile care intrau sub incidența art. 82 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2017. 

Astfel, conform raportului din data de 26.02.2019, în intervalul 13.04.2017 - 04.08.2017 (ulterior datei intrării în vigoare a 
Legii nr. 24/2017 - 01.04.2017), societatea a încheiat o serie de acte juridice/tranzacții care intrau sub incidența art. 82 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2017 dar care nu au fost raportate în termenele legale. 

În aceste condiții, se constată încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție 
potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.  

Contravenția prevăzută de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în conformitate cu prevederile 
art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei 
sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi 
stabilite, pentru persoanele fizice.   

Dl. Felmer Hans Christian, a deținut calitatea de președinte al Directoratului în perioada 10.02.2016 – 12.04.2018. 
Potrivit art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Dacă în cadrul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare şi control 

al respectării dispozițiilor legale şi reglementărilor aplicabile pieţei de capital, se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale 
a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 126, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării 
celor constatate, în care să formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită”.  

În considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a calității de Președinte al Directoratului societății  
VES S.A., pe care dl. Felmer Hans Christian a deținut-o în perioada relevantă, față de fapta constatată, s-a transmis de către ASF în 
atenția VES S.A. și spre știința dlui. Felmer Hans Christian adresa nr. SI/DETA 1354/21.02.2019 prin care se acordă posibilitatea 
acestora de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării 
prezentei adrese, însoțite de documentele considerate necesare susținerii acestora. 

Dl. Felmer Hans Christian, președinte al Directoratului societății VES S.A. în perioada relevantă, nu a comunicat ASF 
obiecțiuni cu privire la aspectele constatate și notificate prin adresa nr. SI/DETA 1354/21.02.2019. 

În considerarea dispozițiilor art. 131 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 24/2017, se reține faptul că, în ultimii trei ani, dl. Felmer 
Hans Christian nu a fost sancționat de ASF. 

În temeiul prevederilor art. 82 alin. (1), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, 
cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 din Legea nr. 24/2017, 

în ședința din data de 03/04/2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Felmer Hans Christian, în calitate de  
Președinte al Consiliului de administrație al societății VES S.A. în perioada 10.02.2016 – 12.04.2018, pentru neîndeplinirea obligațiilor 
de raportare de către societate cu privire la actele juridice/tranzacțiile efectuate în exercițiul financiar 2017, care intrau sub incidența 
prevederilor art. 82 alin.(1) din Legea nr. 24/2017. 



Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Sectorului 5 București, în termen de 15 zile de 
la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din  
O.U.G. nr.25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. 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 Felmer Hans Christian și societății VES S.A. prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/ 
Piața de capital/Sancțiuni şi pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.  
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 B.V.B.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 


