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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 98 / 13.08.2019 
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. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și 

art. 28 din Ordonanța de Urgența 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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), art.14 alin. (1), art. 76 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) si (2) din 
Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 147 din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea 
serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

analizând cererea formulată de SSIF IEBA TRUST S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/7703/15.03.2019, 
completată prin adresa nr. RG/21727/25.07.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se actualizează obiectul de activitate al SSIF IEBA TRUST S.A., aprobat prin Autorizația nr. 157/30.05.2018, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 126/2018, potrivit Hotărârii AGEA nr. 7 din data de 03.08.2018. 
Art. 2. SSIF IEBA TRUST S.A. va putea presta următoarele:  

A. Servicii şi activităţi de investiţii   
1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare   
2. Executarea ordinelor în numele clienţilor   
4. Administrarea de portofolii   
5. Consultanţă de investiţii   
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm   
B. Servicii auxiliare 
1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum 
gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel 
mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare 
centralizată" prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.   
3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; 
consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi   
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii   
5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile 
cu instrumente financiare   
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în secţiunea B sau în secţiunea A din Anexa 
nr. 1 la Legea nr. 126/2018, privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10, în cazul 
în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare. 

Art. 3. Prestarea serviciului menţionat la art. 2 lit. B, pct. 4 se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 
privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele 
care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 4. SSIF IEBA TRUST S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 
5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a actualizării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la 
data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF IEBA TRUST S.A. şi se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 100 / 14.08.2019 
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) și art. 27 din 

Ordonanța de Urgența 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, 

ţinând cont de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), g), h) și i) din Regulamentul ASF 

nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 
privind pieţele de instrumente financiare, 

analizând cererile SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/20022/08.07.2019 și 
nr. RG/20024/08.07.2019, completate prin adresa nr. RG/23550/07.08.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a desfiinţării sediilor 
secundare (agenţii) din Mun. Pitești, str. Griviței, bl. B16, parter, jud. Argeș (Autorizația ASF nr. 190/23.09.2015) și Mun. Timișoara, 
str. Voltaire nr. 1 și Carusso nr. 2, jud. Timiș (Autorizația ASF nr. 328/30.01.2006). 
Art. 2. SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de menţiuni în termen 
de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 101 / 14.08.2019 
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) și art. 27 din 

Ordonanța de Urgența 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, 

ţinând cont de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), e), f), h) și i) din Regulamentul ASF 

nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 
privind pieţele de instrumente financiare, 

analizând cererea SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/20024/08.07.2019, completată prin 
adresa nr. RG/23550/07.08.2019, 
  în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a înfiinţării sediului 
secundar de tip agenţie din Mun. Timișoara, str. Palanca nr. 2. Corp A, ap. 3, jud. Timiș. 
Art. 2. SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de menţiuni în termen 
de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.  şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

 

 



 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 102 / 14.08.2019 

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. 33, art. 13, art. 32 alin. (6) lit.c) și art. 37ˡ alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea 

organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de  Centrul de Pregătire Financiară Millenium și înregistrată la ASF cu 

nr. RG 21833/25.07.2019, 

în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019, 

  în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 

hotărât emiterea următorului act individual:       

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium, a unor Programe de formare profesională continuă pentru anul 2019, 

care se vor desfășura sub forma a câte zece sesiuni/seminarii științifice/profesionale la Bacău, Brașov, Craiova și București, în 

următoarele perioade: 

MPC – 01.19 – în perioada 16.09 – 20.09.2019 

MPC – 02.19 – în perioada 23.09 – 27.09.2019 

MPC – 03.19 – în perioada 07.10 – 11.10.2019 

MPC – 04.19 – în perioada 21.10 – 25.10.2019 

MPC – 05.19 – în perioada 11.11 – 15.11.2019 

MPC – 06.19 – în perioada 09.12 – 13.12.2019 

Art. 2. Acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către 

participanţi.  

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.       

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1037 / 13.08.2019 

privind plângerea prealabilă formulată de către SIF Oltenia S.A. 

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

 

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 

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, a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului nr. 37/14.11.2018 

privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și ale Hotărârii Parlamentului nr. 44/17.12.2018 privind 

numirea unui vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare şi a unui membru neexecutiv ai 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de SIF Oltenia S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21424/22.07.2019, SIF Oltenia S.A. (denumită în continuare petenta) a formulat 

plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 937/18.07.2019, solicitând revocarea acesteia. Ulterior, prin adresa înregistrată la 

A.S.F. sub nr. 22086/29.07.2019, SIF Oltenia S.A. a adus completări la plângerea inițială.  

În fapt, prin Decizia contestată s-a instituit în sarcina Consiliului de administrație al SIF 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 deciziei, 

având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarii SIF BANAT CRIȘANA S.A. și SIF MUNTENIA S.A. prin solicitarea 

înregistrată la sediul emitentului cu nr. 5071/11.06.2019, care a făcut obiectul raportului curent publicat la BVB în data de 11.06.2019. 



În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 13.08.2019, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SIF Oltenia S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019, pentru motivele 

prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei. 

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. 1046 / 13.08.2019 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă 

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

Decizia ASF nr. 830/19.06.2019 prin care s-a aprobat anunţul prin care societatea METEOR INVESTIȚII MOBILIARE S.A. 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor 
societății METAV S.A. București,  

prevederile art. 60 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  
în temeiul dispozițiilor art. 218 coroborat cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă, 
urmare adresei ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/23606/07.08.2019, prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății METAV S.A. București în conformitate cu dispoziţiile art. 42  
din Legea nr. 24/2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe BVB – A.T.S. acţiunile emise de Societatea METAV S.A. București (CUI 1583522) începând 
cu data de 19.08.2019. 
Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la Societatea METAV S.A. București vor putea oricând 
solicita contravaloarea acestora la preţul de 11,8584 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de Societatea 
METEOR INVESTIȚII MOBILIARE S.A. în favoarea acestora la ALPHA BANK ROMANIA S.A. Sucursala Dorobanți. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1047 / 13.08.2019  
Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din 

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

prevederile art. 90 lit. c) și ale art. 218 coroborate cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/23606/07.08.2019 prin care s-a notificat 
finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății METAV S.A. București în conformitate cu dispoziţiile art. 42  
din Legea nr. 24/2017,   

având în vedere Decizia ASF nr.1046/13.08.2019 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea METAV 
S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de Societatea METAV S.A. București (CUI 1583522)  
începând cu data de 19.08.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1048 / 13.08.2019 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă 

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

prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborate cu 
art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din  Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

hotărârea AGEA societății COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. CLUJ-NAPOCA din data de 08.03.2019 prin 
care s-a aprobat retragerea de la tranzacţionare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, nr. 1651/15.04.2019 şi înregistrată la ORC prin CIM nr. 36183/19.03.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:        

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B. acţiunile emise de societatea 
COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. CLUJ-NAPOCA (CUI 201527) începând cu data de 19.08.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
AUTORITATEA  DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1049 / 13.08.2019 

Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă 

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

prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborate cu 
art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

dispozițiile art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 
hotărârea AGEA societății COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. CLUJ-NAPOCA din data de 08.03.2019 prin 

care s-a aprobat retragerea de la tranzacţionare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,  
nr. 1651/15.04.2019 şi înregistrată la ORC prin CIM nr. 36183/19.03.2019, 

având în vedere Decizia ASF nr. 1048 / 13.08.2019 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea 
COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. CLUJ-NAPOCA, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:        

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. CLUJ-NAPOCA 
(CUI 201527) începând cu data de 19.08.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1051 / 14.08.2019 
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), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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

Având în vedere criteriile tehnice pentru procesul de supraveghere și evaluare puse în aplicare conform prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care impun societăților de servicii de investiții financiare să dispună de rezerve de capital suficiente 

pentru a acoperi pierderile neașteptate și pentru a-și menține solvabilitatea în perioade de criză, s-au constatat următoarele: 

 Începând cu data de referință 30.06.2019, S.S.I.F. Ieba Trust S.A. nu se mai încadrează în nivelul minim al ratei fondurilor 

proprii totale, aceasta fiind de 7,64%, contrar prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile 

de investiții, cu modificările și completările ulterioare.  



 Valoarea activului net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la 

mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris fiind incidente prevederile art. 15324 din Legea nr.31/1990. 

 Menținerea trendului ascendent al pierderilor înregistrate de societate va conduce la neîncadrarea societății în nivelul minim 

al ratei fondurilor proprii de nivel 1, (o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6%) conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b din 

Regulamentul UE 575/2013 cu completările și modificările ulterioare (întrucât împrumutul subordonat nu are implicații asupra 

fondurilor proprii de nivel 1). 

Ținând cont de elementele mai sus arătate,  

În baza prevederilor art. 126 alin (1), art. 1691 alin. (2) lit. c, 225 alin (1), alin (2) lit. a, alin.(3), alin. (4), alin. (5), art. 226 

alin.(1), art. 226 1 art. 228 alin (1) lit. p, art. 229 alin. (1) lit. a, art. 278 alin. (1) lit. d, lit. e și lit. f și alin (2), art. 284 alin. (1) și alin. (2) 

din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, 

În şedinţa din data de 13.08.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează SSIF Ieba Trust S.A. cu avertisment pentru nerespectarea în luna iunie a nivelului minim al ratei fondurilor 

proprii totale stabilită la art. 92 alin (1) lit. c din Regulamentul 575/2013 potrivit cărora:” entitățile îndeplinesc în orice moment 

următoarele cerințe de fonduri proprii: (c) o rată a fondurilor proprii totale de 8% (...).”;. 

Art. 2. Se instituie obligația SSIF Ieba Trust S.A. de a transmite lunar raportările privind adecvarea capitalului la riscuri, însoțite de 

balanța de verificare, pe o perioadă de șase luni. 

Art. 3. SSIF Ieba Trust S.A. are obligația de a prezenta în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei un plan de remediere cu 

privire la măsurile adoptate de societate în vederea restabilirii echilibrului financiar în ansamblul său precum și termenele de 

implementare ale acestora. Termenul de implementare al măsurilor adoptate nu poate depăși 6 luni. 

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

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1061 / 14.08.2019 
 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. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) 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. 31 alin. 7 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, şi 
ale Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 
 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018,  

 având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier înregistrată la ASF cu nr. RG 20827 din 

16.07.2019, 

în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Societatea de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM)  

SLB BRAZIL ECONOLOGY FUND S.A. SICAR înregistrată în Registrul Public al ASF cu nr. PJM09SIAMLUX0013 și sub-fondul 

Land & Forestry Development. 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 
 


