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AUTORIZAȚIA NR. 16 / 07.03.2019 

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 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, 
 în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), art.14 alin. (1) și (2) și art. 66 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) şi art. 15 alin.(1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A., înregistrată la ASF cu 
nr. RG/224/07.01.2019, completată prin adresa nr. RG/3345/01.02.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.03.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A.,  
cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj, ca urmare a extinderii obiectului de activitate, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii A.G.E.A. din data de 04.01.2019. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST 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   
3. Tranzacţionarea pe cont propriu   
4. Administrarea de portofolii   
5. Consultanţă de investiţii   
6. Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm   
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm   
8. Operarea unui SMT   
9. Operarea unui SOT 
   
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   
2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe 
instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul  
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.   
6. Serviciile legate de subscriere 
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secţiune sau în secţiunea A 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. 
Art. 4. Prestarea serviciilor menționate la art. 2 lit. A, pct. 8 - 9 se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF 
nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare.  
Art. 5. Societatea de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST 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 modificării intervenite în 
modul de organizare şi funcţionare ca urmare a extinderii obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare VOLTINVEST S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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AUTORIZAȚIA NR. 17 / 07.03.2019 
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 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) şi art. 282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,  
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 şi art. 17 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și 
completările ulterioare,  

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu  
nr. RG/36786/12.11.2018, completată prin adresele nr. RG/1341/17.01.2019 și nr. RG/4404/12.02.2019,  

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

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. ca urmare 
a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din București, B-dul Unirii nr. 47, bl. E3 a/2, sc. 1, et. 4, ap. 13, Sector 3. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST 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 modificării intervenite în 
modul de organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată 
durata de funcţionare a acestora, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând 
copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
ESTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE SIIF, 
Gabriel GRĂDINESCU 
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DECIZIA NR. 370 / 08.03.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 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 faptul că, societatea TUD Investment Consulting SRL în calitate de consultant de investiții, a transmis cu 
întârziere raportul auditorului financiar, document ce însoțește situațiile financiare potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 
coroborat cu Norma nr. 40/2015 fiind încălcate prevederile art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 1/2017, coroborate cu prevederile art.50 
alin. (2) lit. b) pct. 3 din Regulamentul nr. 32/2006.  

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din 
Legea nr. 126/2018. 



Având în vedere prevederile art. 272, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. b) pct. ii), art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă 
se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.  

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1) din Legea nr.297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (3) 
 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prevederile art. 1 alin.(2) și art. 7 din Instrucțiunea nr. 1/2017, art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), alin. (2) lit. b) pct. ii), 
art. 275 alin. (2), art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,  
În şedinţa din data de 06.03.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea  

următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea TUD Investment Consulting SRL în calitate de consultant de investiții  
(Autorizația nr. 97/30.05.2017). 
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 societății TUD Investment Consulting SRL și intră în vigoare la data comunicării ei părții 
vizate. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în pe site-ul A.S.F., conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


