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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 30 / 18.04.2019 
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. 14, art. 27 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 in vedere prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,  
analizând cererea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/23978/20.07.2018 completată prin adresele 

înregistrate la ASF cu nr. RG/24042/20.07.2018, RG/28188/23.08.2018, RG/29990/11.09.2018, RG/1633/21.01.2019, 
RG/1813/23.01.2019, RG/1814/23.01.2019, RG/1815/23.01.2019, RG/1816/23.01.2019, RG/4401/12.02.2019, RG/4677/14.02.2019, 
RG/6819/08.03.2019, RG/7594/14.03.2019, RG/10090/03.04.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 
din data de 17.04.2019, ASF emite următoarea: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii FORTUNA CLASSIC, respectiv 
prospectul de emisiune al fondului, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 2027/16.07.2018 încheiat 
între S.A.I. BROKER S.A. şi BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. SAI BROKER S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI BROKER S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea 
unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată S.A.I. BROKER S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția 
anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 31 / 18.04.2019 
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. 14, art. 27 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 in vedere prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,  
analizând cererea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/23978/20.07.2018 completată prin adresele 

înregistrate la ASF cu nr. RG/24042/20.07.2018, RG/28188/23.08.2018, RG/29990/11.09.2018, RG/40026/18.12.2018, 
RG/1633/21.01.2019, RG/1813/23.01.2019, RG/1814/23.01.2019, RG/1815/23.01.2019, RG/1816/23.01.2019, RG/4401/12.02.2019, 
RG/4677/14.02.2019, RG/6819/08.03.2019, RG/7594/14.03.2019, RG/10090/03.04.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 
din data de 17.04.2019, ASF emite următoarea: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii FORTUNA GOLD, respectiv prospectul 
de emisiune al fondului, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 2027/16.07.2018 încheiat între 
S.A.I. BROKER S.A. şi BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. SAI BROKER S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI BROKER S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea 
unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată S.A.I. BROKER S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția 
anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 32 / 18.04.2019 
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. 14, art. 27 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 in vedere prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_jtnxsrrUAhVEXRQKHc_AC-4QFgiFATAO&url=http%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Fwikizf%2Fbrd-groupe-societe-generale-s-a-8084921&usg=AFQjCNGhaRcH3kHaXqOFS63CPVwKTqn50g


analizând cererea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/23396/16.07.2018 completată prin adresele 
înregistrate la ASF cu nr. RG/24042/20.07.2018, RG/28188/23.08.2018, RG/29990/11.09.2018, RG/37798/23.11.2018, 
RG/39455/13.12.2018, RG/40026/18.12.2018, RG/1633/21.01.2019, RG/1813/23.01.2019, RG/1814/23.01.2019, 
RG/1815/23.01.2019, RG/1816/23.01.2019, RG/4401/12.02.2019, RG/6819/08.03.2019, RG/7594/14.03.2019, 
RG/10090/03.04.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 
din data de 17.04.2019, ASF emite următoarea:  

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii PROSPER INVEST, respectiv 
prospectul de emisiune al fondului, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 2027/16.07.2018 încheiat 
între S.A.I. BROKER S.A. şi BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. SAI BROKER S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI BROKER S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea 
unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată S.A.I. BROKER S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția 
anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 33 / 18.04.2019 
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. 14, art. 27 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 in vedere prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  

în temeiul art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile 
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. IV din Regulamentul nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 

instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,  
analizând cererea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/23396/16.07.2018 şi completată prin adresele 

înregistrate la ASF cu nr. RG/24042/20.07.2018, RG/28188/23.08.2018, RG/29990/11.09.2018, RG/34148/24.10.2018, 
RG/34149/24.10.2018, RG/37797/23.11.2018,  RG/39456/13.12.2018, RG/40026/18.12.2018, RG/1633/21.01.2019, 
RG/1813/23.01.2019, RG/1814/23.01.2019, RG/1815/23.01.2019, RG/1816/23.01.2019, RG/4401/12.02.2019,  RG/6819/08.03.2019, 
RG/7594/14.03.2019, RG/10090/03.04.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința 
din data de 17.04.2019, ASF emite următoarea: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii FIX INVEST, respectiv prospectul de 
emisiune al fondului, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 2027/16.07.2018 încheiat între 
S.A.I. BROKER S.A. şi BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. SAI BROKER S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile 
lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea 
acesteia. SAI BROKER S.A. are obligaţia de a transmite ASF dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea 
unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_jtnxsrrUAhVEXRQKHc_AC-4QFgiFATAO&url=http%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Fwikizf%2Fbrd-groupe-societe-generale-s-a-8084921&usg=AFQjCNGhaRcH3kHaXqOFS63CPVwKTqn50g
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_jtnxsrrUAhVEXRQKHc_AC-4QFgiFATAO&url=http%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Fwikizf%2Fbrd-groupe-societe-generale-s-a-8084921&usg=AFQjCNGhaRcH3kHaXqOFS63CPVwKTqn50g


Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată S.A.I. BROKER S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția 
anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 34 / 18.04.2019 

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. 14 şi art. 27 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 149 alin. (11) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii 
de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2) și art. 33 din 
Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, 
cu modificările și completările ulterioare,  

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 
alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind 
evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
 având în vedere cererile societății Depozitarul Central SA, înregistrate la ASF cu nr. RG/37207-37209/15.11.2018 și nr. 
RG/37211-37216/15.11.2018, completate prin adresele nr. RG/38518/03.12.2018, nr. RG/40835/31.12.2018, nr. RG/218/07.01.2019, 
nr. RG/809/14.01.2019, nr. RG/842/14.01.2019, nr. RG/4647/14.02.2019 și nr. RG/10878/10.04.2019, 

ținând cont de Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4-12/12.11.2018 a societății Depozitarul Central SA, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019,  

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății DEPOZITARUL CENTRAL S.A., ca urmare a modificării 
componenţei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4-12/12.11.2018.    
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea DEPOZITARUL CENTRAL SA și se publică în Buletinul 
ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare  
 

DECIZIE NR. 542 / 16.04.2019 
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, 

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3880/06.02.2019, completată prin 
adresele nr. RG 5560/22.02.2019 și 9016/27.03.2019, 

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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 24/09.04.2019 care va avea următorul conținut: 

„Art. 1. Se confirmă recunoașterea cursurilor de Consultanți de investiții (C XVII 2017, C XVIII 2017, C XIX 2017, C XX 2017,  

C XXI 2017, C XXII 2017, C XXIII 2017, C XXIV 2017, C XXV 2017, C XXVI 2017, C XXVII 2017, C I 2018, C II 2018, C III 2018,  

C IV 2018, C V 2018, C VI 2018, C VII 2018, C VIII 2018, C IX 2018, C X 2018, C XI 2018, C XII 2018, C XIII 2018) organizate de 

către Asociația Brokerilor în perioada 2017 - 2018, în baza prevederilor art. 47 alin. (2) 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. Se modifică al treilea alineat din preambulul Atestatului nr. 24/09.04.2019 care va avea următorul conținut: 

 
„în temeiul art. 47 alin. (2) 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. 3. Prezenta decizie 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. 552 / 18.04.2019 
 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: 

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 
emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 
înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acţionează în mod 
concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societăţii; 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează 
în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting 
& Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, membrii acestuia 
deținând în mod cumulat un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A.; 
 Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează: 
1. Elementele de legătură care au contribuit la includerea acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în grupul de persoane prezumat ca acționând concertat 
– „Grupul Fratila”, au fost evidențiate în cuprinsul analizei care a stat la baza emiterii Deciziilor ASF nr. 983/25.04.2016 și 
nr.594/24.07.2017, acestea fiind valabile și la data prezentei analize. 
 
Cu privire la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni) 
- Alexa Business & Investments SRL Constanța a fost fondată de Frățilă Maria Alexandra, care a cesionat la valoarea nominală, 
conform hotărârii publicate în monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014, părțile sociale către Stancu (Saioc) 
Mihaela și Drăgoi Ștefan. 
 
- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de Frățilă Mihaela (39,8%) și Frățilă 
Irina Elena (60,2%). Administratorul societății este Frățilă Mihaela. 
- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA și a adresei Depozitarului Central nr. RG/2843/01.04.2019, precizăm că au fost 
identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL  
(54.900.000 acțiuni SIF3) și de către Frățilă Irina Elena (22.000.000 acțiuni SIF3) constând în acțiuni SIF3 ca urmare a contractelor 
de ipotecă nr.(…) și a actelor adiționale aferente contractelor menționate.  
 
2. În ceea ce o privește pe dna. Alexe Gabriela (1 acțiune) și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A.  
(2.550.552 acțiuni) din analiza datelor și informațiilor deținute rezultă următoarele: 
 
2. a) Alexe Gabriela 
- este administrator la COMCM SA fiind aleasă în AGOA din 29.12.2018 de către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social. 
- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea altor persoane care au fost 
identificate în grup. 
- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deţinut calitatea de asociat (cu o deținere de 1% şi ulterior 50% din părţile sociale) şi funcţia 
de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL 
 
2. b) CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL  
 

AGA acționari administrator în perioada respectivă 

09.12.2008 fuziune prin absorbție 
societate absorbantă 

Saioc (Stancu)  Mihaela – 100% - 

19.04.2011 numire administrator Saioc (Stancu)  Mihaela – 100% Gendic Cătălin 

20.01.2012 numire administrator Saioc Mihaela – 100% Saioc Mihaela 

05.05.2014 Saioc Mihaela – 100% Alexe Gabriela 

10.04.2019 
Saioc Mihaela – 60% 
Stancu George Cosmin – 40% 

Alexe Gabriela 

 



Conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 271/14.01.2009, Consulting & Construction Investments 
SRL Constanța a fost constituită prin fuziunea mai multor societăți în cadrul cărora dl. Frățilă Constantin era implicat, iar părțile sociale 
au fost transferate cu titlu “gratuit” către dna. Saioc Mihaela. 
 
- în prezent, conform informațiilor ORC societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. este deținută de  
Stancu George Cosmin (40%) și Saioc (fosta Stancu) Mihaela (60%). Administratorul societății este Alexe Gabriela. 
 
- urmare consultării bazei de date ONRC, dna. Saioc (Stancu Mihaela) a fost identificată în calitate de asociat (50%) la societatea 
CONSULTING IMOBILIAR ADVERTISING SRL, societate la care Stancu George Cosmin este asociat (50%) și deține funcția de 
administrator.  
 
- CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL este acționar COMCM SA cu deținere de 23.632.000 acțiuni reprezentând 
10,0001% din capitalul social al societății 
 
În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în 
mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Alexe Gabriela împreună cu Consulting & Construction Investments SRL. 
 
3. Cu privire la dl. Frățilă Constantin, dna. Frățilă Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela se rețin următoarele: 
 
- dl. Frățilă Constantin a fost inclus în grupul „Frățilă” prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul 
nr.4801/62/2014, potrivit căreia persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, 
CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează 
în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea 
nr. 297/2004 [prevederi preluate de Legea nr. 24/2017 la art. 2 alin. (1) pct. 29 și alin. (2) lit. a), b), c)], cât și prin Deciziile ASF 
nr.983/25.04.2016 și nr. 1942/05.10.2016. 
 
- dl. Frățilă Constantin este admininstrator la COMCM SA, fiind ales în AGOA din 29.12.2018 de către către actionari ce dețin 41,68% 
din capitalul social. Conform hotărârii CA din data de 25.01.2019, deține funcția de Președinte al CA și Director general. 
 
- dl. Frățilă Constantin deține 11,6515% din capitalul social al COMCM SA, împreună cu Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL deținând cumulat 41,66%. 
 
- conform informațiilor menționate în adresa nr. RG/775/18.03.2019 transmisă de către Direcția pentru evidență persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date „numiții Frățilă Constantin și Frățilă Mihaela figurează înregistrați ca având domiciliul comun (…) și, 
ambii, sunt titulari ai Certificatului de căsătorie (…)”. 
 
- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de dna. Frățilă Mihaela (39,8%) și 
dna. Frățilă Irina Elena (60,2%), administratorul societății fiind dna. Frățilă Mihaela. 
 
- conform informațiilor deținute, în perioada 2010 – 2016, printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri 
reciproc, acțiuni SIF3 între dl. Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/ 
Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena. 
Prin contractele de donație mai sus menționate, o parte din deținerile de acțiuni aparținând unor membri din grupul inițial au fost 
direcționate către alte două persoane, respectiv Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat 
cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu 
societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea 
ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat că 
acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra 

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017 
se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Frățilă Constantin 
împreună cu Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & 
INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena. 

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu 
(Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, 



Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 2861 din  
Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 si h) din Legea nr. 24/2017. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f)  

pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe 
Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena 
este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

În aceste condiţii, se constată că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, 
Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este 
prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulat 111.765.887 acțiuni 
SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul 
social prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction 
Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, prezumat că acţionează în mod 
concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA 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. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction 
Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena și se va transmite la operatorul de 
piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 553 / 18.04.2019 

 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: 

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 
emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 
înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acţionează în mod 
concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societăţii; 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează 
în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting 
& Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, membrii acestuia 
deținând în mod cumulat un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A; 
 Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează: 
1. Elementele de legătură care au contribuit la includerea acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra, Frățilă Irina Elena si ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în grupul de persoane prezumat ca acționând concertat 
– „Grupul Fratila”, au fost evidențiate în cuprinsul analizei care a stat la baza emiterii Deciziilor ASF nr. 983/25.04.2016 și 
nr.594/24.07.2017, acestea fiind valabile și la data prezentei analize. 
 
Cu privire la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni) 
- Alexa Business&Investments SRL Constanța a fost fondată de Frățilă Maria Alexandra, care a cesionat la valoarea nominală, conform 
hotărârii publicate în monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014, părțile sociale către Stancu (Saioc) Mihaela și 
Drăgoi Ștefan. 
 



- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de Frățilă Mihaela (39,8%) și Frățilă 
Irina Elena (60,2%). Administratorul societății este Frățilă Mihaela. 
- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA și a adresei Depozitarului Central nr. RG/2843/01.04.2019, precizăm că au fost 
identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL (54.900.000 
acțiuni SIF3) și de către Frățilă Irina Elena (22.000.000 acțiuni SIF3) constând în acțiuni SIF3 ca urmare a contractelor de ipotecă nr. 
(…)  și a actelor adiționale aferente contractelor menționate.  
 
2. În ceea ce o privește pe dna. Alexe Gabriela (1 acțiune) și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A.  
(2.550.552 acțiuni) din analiza datelor și informațiilor deținute rezultă următoarele: 
 
2. a) Alexe Gabriela 
- este administrator la COMCM SA fiind aleasă în AGOA din 29.12.2018 de către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social. 
- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea altor persoane care au fost 
identificate în grup. 
- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deţinut calitatea de asociat (cu o deţinere de 1% şi ulterior 50% din părţile sociale) şi funcţia 
de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL 
 
2. b) CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL  
 

AGA acționari administrator în perioada respectivă 

09.12.2008 fuziune prin absorbție 
societate absorbantă 

Saioc (Stancu)  Mihaela – 100% - 

19.04.2011 numire administrator Saioc (Stancu)  Mihaela – 100% Gendic Cătălin 

20.01.2012 numire administrator Saioc Mihaela – 100% Saioc Mihaela 

05.05.2014 Saioc Mihaela – 100% Alexe Gabriela 

10.04.2019 
Saioc Mihaela – 60% 
Stancu George Cosmin – 40% 

Alexe Gabriela 

 
Conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 271/14.01.2009, Consulting &Construction Investments SRL 
Constanța a fost constituită prin fuziunea mai multor societăți în cadrul cărora dl. Frățilă Constantin era implicat, iar părțile sociale au 
fost transferate cu titlu “gratuit” către dna. Saioc Mihaela. 
 
- în prezent, conform informațiilor ORC societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A este deținută de Stancu 
George Cosmin (40%) și Saioc (fosta Stancu) Mihaela (60%). Administratorul societății este Alexe Gabriela. 
 
- urmare consultării bazei de date ONRC, dna. Saioc (Stancu Mihaela) a fost identificată în calitate de asociat (50%) la societatea 
CONSULTING IMOBILIAR ADVERTISING SRL, societate la care Stancu George Cosmin este asociat (50%) și deține funcția de 
administrator.  
 
- CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL este acționar COMCM SA cu deținere de 23.632.000 acțiuni reprezentând 
10,0001% din capitalul social al societății 
 
În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în 
mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Alexe Gabriela împreună cu Consulting & Construction Investments SRL. 
 
3. Cu privire la dl. Frățilă Constantin, dna. Frățilă Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela se rețin următoarele: 
 
- dl. Frățilă Constantin a fost inclus în grupul „Frățilă” prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr. 
4801/62/2014, potrivit căreia persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, 
CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează 
în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din  
Legea nr. 297/2004 [prevederi preluate de Legea nr. 24/2017 la art. 2 alin. (1) pct. 29 și alin. (2) lit. a), b), c)], cât și prin Deciziile ASF 
nr.983/25.04.2016 și nr. 1942/05.10.2016. 
 
- dl. Frățilă Constantin este admininstrator la COMCM SA, fiind ales în AGOA din 29.12.2018 de către către actionari ce dețin 41,68% 
din capitalul social. Conform hotărârii CA din data de 25.01.2019, deține funcția de Președinte al CA și Director general. 
 
- dl. Frățilă Constantin deține 11,6515% din capitalul social al COMCM SA, împreună cu Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL deținând cumulat 41,66%. 
 
- conform informațiilor menționate în adresa nr. RG/775/18.03.2019 transmisă de către Direcția pentru evidență persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date „numiții Frățilă Constantin și Frățilă Mihaela figurează înregistrați ca având domiciliul comun (…) și, 
ambii, sunt titulari ai Certificatului de căsătorie (…)”. 



 
- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de dna. Frățilă Mihaela (39,8%) și 
dna. Frățilă Irina Elena (60,2%), administratorul societății fiind dna. Frățilă Mihaela. 
 
- conform informațiilor deținute, în perioada 2010 – 2016, printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri 
reciproc, acțiuni SIF3 între dl. Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/ 
Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena. 
Prin contractele de donație mai sus menționate, o parte din deținerile de acțiuni aparținând unor membri din grupul inițial au fost 
direcționate către alte două persoane, respectiv Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat 
cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu 
societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea 
ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat că 
acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra 

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017 
se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Frățilă Constantin 
împreună cu Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & 
INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena. 
Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela 
și Frățilă Irina Elena, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 
coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 si h) din Legea nr. 24/2017. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f)  

pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe 
Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena 
este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

În aceste condiţii, se constată că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, 
Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este 
prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulat 111.765.887 acțiuni 
SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul 
social prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 
exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt 
deținute de acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, 
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea 
informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 554 / 18.04.2019 

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: 

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 
emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 



înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acţionează în mod 
concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societăţii; 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează 
în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting 
&Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, membrii acestuia 
deținând în mod cumulat un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A.; 
 Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează: 
 
1. Elementele de legătură care au contribuit la includerea acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra, Frățilă Irina Elena si ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în grupul de persoane prezumat ca acționând concertat 
– „Grupul Fratila”, au fost evidențiate în cuprinsul analizei care a stat la baza emiterii Deciziilor ASF nr. 983/25.04.2016 și 
nr.594/24.07.2017, acestea fiind valabile și la data prezentei analize. 
 
Cu privire la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni) 
- Alexa Business&Investments SRL Constanța a fost fondată de Frățilă Maria Alexandra, care a cesionat la valoarea nominală, conform 
hotărârii publicate în monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014, părțile sociale către Stancu (Saioc) Mihaela și 
Drăgoi Ștefan. 
 
- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de Frățilă Mihaela (39,8%) și Frățilă 
Irina Elena (60,2%). Administratorul societății este Frățilă Mihaela. 
- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA și a adresei Depozitarului Central nr. RG/2843/01.04.2019, precizăm că au fost 
identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL  
(54.900.000 acțiuni SIF3) și de către Frățilă Irina Elena (22.000.000 acțiuni SIF3) constând în acțiuni SIF3 ca urmare a contractelor 
de ipotecă nr. (…)  și a actelor adiționale aferente contractelor menționate.  
 
2. În ceea ce o privește pe dna. Alexe Gabriela (1 acțiune) și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A.  
(2.550.552 acțiuni) din analiza datelor și informațiilor deținute rezultă următoarele: 
 
2. a) Alexe Gabriela 
- este administrator la COMCM SA fiind aleasă în AGOA din 29.12.2018 de către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social. 
- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea altor persoane care au fost 
identificate în grup. 
- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deţinut calitatea de asociat (cu o deţinere de 1% şi ulterior 50% din părţile sociale) şi funcţia 
de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL 
 
2. b) CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL  
 

AGA acționari administrator în perioada respectiva 

09.12.2008 fuziune prin absorbție 
societate absorbantă 

Saioc (Stancu)  Mihaela – 100% - 

19.04.2011 numire administrator Saioc (Stancu)  Mihaela – 100% Gendic Cătălin 

20.01.2012 numire administrator Saioc Mihaela – 100% Saioc Mihaela 

05.05.2014 Saioc Mihaela – 100% Alexe Gabriela 

10.04.2019 
Saioc Mihaela – 60% 
Stancu George Cosmin – 40% 

Alexe Gabriela 

 
Conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 271/14.01.2009, Consulting &Construction Investments SRL 
Constanța a fost constituită prin fuziunea mai multor societăți în cadrul cărora dl. Frățilă Constantin era implicat, iar părțile sociale au 
fost transferate cu titlu “gratuit” către dna. Saioc Mihaela. 
 
- în prezent, conform informațiilor ORC societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. este deținută de Stancu 
George Cosmin (40%) și Saioc (fosta Stancu) Mihaela (60%). Administratorul societății este Alexe Gabriela. 
 
- urmare consultării bazei de date ONRC, dna. Saioc (Stancu Mihaela) a fost identificată în calitate de asociat (50%) la societatea 
CONSULTING IMOBILIAR ADVERTISING SRL, societate la care Stancu George Cosmin este asociat (50%) și deține funcția de 
administrator.  
 
- CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL este acționar COMCM SA cu deținere de 23.632.000 acțiuni reprezentând 
10,0001% din capitalul social al societății 
 



În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în 
mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Alexe Gabriela împreună cu Consulting & Construction Investments SRL. 
 
3. Cu privire la dl. Frățilă Constantin, dna. Frățilă Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela se rețin următoarele: 
 
- dl. Frățilă Constantin a fost inclus în grupul „Frățilă” prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul 
nr.4801/62/2014, potrivit căreia persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, 
CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează 
în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea 
nr. 297/2004 [prevederi preluate de Legea nr. 24/2017 la art. 2 alin. (1) pct. 29 și alin. (2) lit. a), b), c)], cât și prin  
Deciziile ASF nr.983/25.04.2016 și nr. 1942/05.10.2016. 
 
- dl. Frățilă Constantin  este admininstrator la COMCM SA, fiind ales în AGOA din 29.12.2018 de către către acționari ce dețin 41,68% 
din capitalul social. Conform hotărârii CA din data de 25.01.2019, deține funcția de Președinte al CA și Director general. 
 
- dl. Frățilă Constantin deține 11,6515% din capitalul social al COMCM SA, împreună cu Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria 
Alexandra și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL deținând cumulat 41,66%. 
 
- conform informațiilor menționate în adresa nr. RG/775/18.03.2019 transmisă de către Direcția pentru evidență persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date „numiții Frățilă Constantin și Frățilă Mihaela figurează înregistrați ca având domiciliul comun (…) și, 
ambii, sunt titulari ai Certificatului de căsătorie (…)”. 
 
- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de dna. Frățilă Mihaela (39,8%) și 
dna. Frățilă Irina Elena (60,2%)., administratorul societății fiind dna. Frățilă Mihaela. 
 
- conform informațiilor deținute, în perioada 2010 – 2016, printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri 
reciproc, acțiuni SIF3 între dl. Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/ 
Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena. 
Prin contractele de donație mai sus menționate, o parte din deținerile de acțiuni aparținând unor membri din grupul inițial au fost 
direcționate către alte două persoane, respectiv Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat 
cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu 
societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea 
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.  
 
- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat că 
acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra 

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017 
se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Frățilă Constantin 
împreună cu Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & 
INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena. 

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin,  
Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS 
SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 2861 din 
Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 si h) din Legea nr. 24/2017. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f)  

pct. 8 si h) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe 
Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena 
este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

În aceste condiţii, se constată că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, 
Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este 
prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulat 111.765.887 acțiuni 
SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul 
social prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 



În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 
24/25.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela,  
Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, prezumat 
că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente 
poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 555 / 18.04.2019 

 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: 

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 
emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 
înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acţionează în mod 
concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societăţii; 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează 
în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan 
și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din 
capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.; 
 Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează: 

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare : 

1. - dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA – director general 
adjunct; 
- dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Cătălin Jianu Dan Iancu dețin calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA 
 
În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează 
în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii de conducere 
sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod 
concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Iancu Cătălin 
Jianu Dan. 
 
2. - conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA ca urmare a adresei ASF nr. DETA 2705/28.03.2019 cu privire la 
persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor 
care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat 
soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste personae între ele”, se prezumă că acționează în 
mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu 
Ludmila. 

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Radu Octavian 
Claudiu (32 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (221.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulat 
109.330.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,005314% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA; 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea 
ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și  
dna. Iancu Ludmila. 

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu 
Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza 
prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila 
este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 



În aceste condiţii, se constată că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu 
Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând 
împreună 109.330.450 acțiuni SIF3 reprezentând 5,00531% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita 
de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, 
prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA 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. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., SIF MOLDOVA SA,  dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu 
Ludmila și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 556 / 18.04.2019 

 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: 

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 
emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 
înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acţionează în mod 
concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societăţii; 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează 
în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan 
și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din 
capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 
 Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează: 

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare: 

1. - dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA – director general 
adjunct; 
- dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Cătălin Jianu Dan Iancu dețin calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA 
 
În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează 
în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii de conducere 
sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod 
concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Iancu Cătălin 
Jianu Dan. 
 
2. - conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA ca urmare a adresei ASF nr. DETA 2705/28.03.2019 cu privire la 
persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor 
care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat 
soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste personae între ele”, se prezumă că acționează în 
mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu 
Ludmila. 



Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Radu Octavian 
Claudiu (32 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (221.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulat 
109.330.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,005314% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA; 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea 
ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. 
Iancu Ludmila. 

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu 
Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza 
prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA,  dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu 
Ludmila este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

În aceste condiţii, se constată că grupul format din SIF MOLDOVA SA,  dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu 
Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând 
împreună 109.330.450 acțiuni SIF3 reprezentând 5,00531% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita 
de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 
exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt 
deținute de acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea 
informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 557 / 18.04.2019 

 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: 

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispoziţiilor art. 5 al Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 
emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 
înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acţionează în mod 
concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societăţii; 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează 
în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan 
și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din 
capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A; 
 Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea 
concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează: 

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare: 

1. - dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA – director general 
adjunct; 
- dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Cătălin Jianu Dan Iancu dețin calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA 
 
În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează 
în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii de conducere 
sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod 
concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Iancu Cătălin 
Jianu Dan. 
 



2. - conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA ca urmare a adresei ASF nr. DETA 2705/28.03.2019 cu privire la 
persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor 
care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat 
soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste personae între ele”, se prezumă că acționează în 
mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu 
Ludmila. 

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Radu Octavian 
Claudiu (32 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (221.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulat 
109.330.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,005314% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA; 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea 
ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. 
Iancu Ludmila. 

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu 
Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza 
prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu 
Ludmila este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

În aceste condiţii, se constată că grupul format din SIF MOLDOVA SA,  dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu 
Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând 
împreună 109.330.450 acțiuni SIF3 reprezentând 5,00531% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita 
de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 
24/25.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și 
dna. Iancu Ludmila, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita 
drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 558 / 18.04.2019 

 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, 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA și AGEA S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 22/23.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, 
ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, membrii acestuia deținând în mod cumulat 
un număr de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A; 

Astfel, conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă prin 
adresa nr. 2738/28.03.2019,  procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în 
AGA SIF BANAT CRIȘANA SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%. 

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA 
cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu 
Tudor. 

Față de informațiile prezentate de SIF OLTENIA în ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 
privind SIF BANAT CRIȘANA SA, din verificările efectuate cu privire  la structura de administrare a SIF OLTENIA SA se reține faptul 
că dl. Hanga Radu are calitatea de administrator al societății. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 09.04.2019, data de referință a AGOA și AGEA 
convocate pentru data de 22/23.04.2019, dl. Hanga Radu deține 50.000 acțiuni SIF1. 



În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% 
din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că  
SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor și dl. Hanga Radu acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA. 

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți care 
potrivit declarației SIF OLTENIA SA (emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr. 
2738/28.03.2019), sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017. 

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, 
dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este 
prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.923.037 acțiuni 
SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din  
Legea nr. 297/2004. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, 
FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul 
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, 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. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF OLTENIA SA, dlui. Ciurezu Tudor, dlui. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, 
FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării 
corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 559 / 18.04.2019 

 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, 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA și AGEA S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 22/23.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, 
ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, membrii acestuia deținând în mod cumulat 
un număr de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A; 

Astfel, conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă prin 
adresa nr. 2738/28.03.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în 
AGA SIF BANAT CRIȘANA SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%. 

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA 
cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu  
dl. Ciurezu Tudor. 

Față de informațiile prezentate de SIF OLTENIA în ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 
privind SIF BANAT CRIȘANA SA, din verificările efectuate cu privire  la structura de administrare a SIF OLTENIA SA se reține faptul 
că dl. Hanga Radu are calitatea de administrator al societății. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 09.04.2019, data de referință a AGOA și AGEA 
convocate pentru data de 22/23.04.2019, dl. Hanga Radu deține 50.000 acțiuni SIF1. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% 
din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  



În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF 
OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor și dl. Hanga Radu acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA. 

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți care 
potrivit declarației SIF OLTENIA SA (emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa 
nr.2738/28.03.2019), sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017. 

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, 
dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este 
prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.923.037 acțiuni 
SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din  
Legea nr. 297/2004. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, 
FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul 
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația 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 acționarii SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, 
UNIVERS SA, VOLTALIM SA. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea 
informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 560 / 18.04.2019 

 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, 
 Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA și AGEA S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 22/23.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care 
acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, 
ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, membrii acestuia deținând în mod cumulat 
un număr de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A; 

Astfel, conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă prin 
adresa nr. 2738/28.03.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în 
AGA SIF BANAT CRIȘANA SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%. 

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA 
cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu 
Tudor. 

Față de informațiile prezentate de SIF OLTENIA în ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 
privind SIF BANAT CRIȘANA SA, din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA se reține faptul 
că dl. Hanga Radu are calitatea de administrator al societății. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 09.04.2019, data de referință a AGOA și AGEA 
convocate pentru data de 22/23.04.2019, dl. Hanga Radu deține 50.000 acțiuni SIF1. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% 
din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că  
SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor și dl. Hanga Radu acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA. 

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți care 
potrivit declarației SIF OLTENIA SA (emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa 
nr.2738/28.03.2019), sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017. 



 
Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, 

dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este 
prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.923.037 acțiuni 
SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din  
Legea nr. 297/2004. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, 
FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul 
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate 
pentru data de 22/23.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, 
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., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea 
art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 561 / 18.04.2019 

 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: 

- Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015, 
- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul 

nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv 
SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până 
la pronunţarea instanţei de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării  
Deciziilor A.S.F. nr.347/27.02.2015 şi nr. 348/27.02.2015, 

Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de 
către instanțele de judecată, 

La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, respectiv, 09.04.2019 se rețin următoarele: 
- deţinerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor 

acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, dar fără a se 
încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social, 
 - grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVESTMENT S.A. și  
SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 12,22777% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita 
de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune 
concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017. 
 În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
 În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate 
pentru data de 22/23.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și  
SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA 
S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 



Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 566 / 18.04.2019 

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

Având în vedere următoarele:  
1. Societatea Bucharest Equity Research Group SA nu a notificat demisia doamnei Irimescu Olivia Camelia (consultant de 

investiții care a prestat astfel de servicii în cadrul societății) și nici modificările survenite în componența Consiliului de Administrație în 
termenul de 2 zile lucrătoare prevăzut de art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

Modificările survenite în componența Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGOA nr. 1/03.11.2017, nu au fost 
înregistrate pentru opozabilitate la Oficiul Registrului Comerțului. 

Societatea avea obligația notificării modificărilor privind administratorii societății de consultanță de investiții autorizată de 
ASF, în termenul prevăzut de reglementări, având în vedere și necesitatea respectării de către administratori a condiţiilor prevăzute la 
art. 42 alin. (1) lit. e) şi f) din regulament, chiar dacă aceștia nu necesită aprobarea / validarea din partea ASF, conform reglementărilor 
în vigoare. Se constată încălcarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, și ale art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind 
menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. 
(3) din Legea nr. 126/2018. 

Ținând cont de prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (2) 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.  

2. Societatea Bucharest Equity Research Group SA nu a transmis raportul semestrial aferent semestrului I 2018 și raportul 
auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2017, document ce însoțește situațiile financiare potrivit art. 29 alin. (1) din Legea 
nr.82/1991 coroborat cu Norma nr. 40/2015, conform prevederilor art. 50 alin. (2) lit. a) și lit. b) pct. 3 din Regulamentul nr. 32/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea nr. 2/2016 și prevederile art. 1 alin. 
(2) din Instrucțiunea nr. 1/2017.  

Se constată nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (2) lit. a) și lit. b) pct. 3 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea nr. 2/2016 și prevederile art. 1 alin. (2) din 
Instrucțiunea nr. 1/2017. 

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 279, art. 282 alin. (1) și 
alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 

Ținând cont de prevederile art. 9 din Instrucțiunea nr. 2/2016, art. 7 din Instrucțiunea nr. 1/2017, art. 227 și art. 228 alin. (1) 
lit. a) pct. 1 și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274, 
art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (2) lit. b) 
pct. ii), art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 

3. Societatea Bucharest Equity Research Group SA nu a răspuns solicitărilor ASF formulate prin adresele  
nr. DRA/3914.3/15.11.2017, nr. DRA/3914.4/15.12.2017, nr. DRA/2691.2/02.07.2018, nr. VPI/6122/16.07.2018,  
nr. VPI/7207/03.09.2018 și nr. DRA/2691.4/08.10.2018. 

Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (2) lit. g), a doua teză din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 
alin. (1) lit. b), a doua teză din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. 

Ținând cont de prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. g), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1)  și (2) din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. b) a doua teză și alin. (2) 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. 

4. În condițiile în care doamna Irimescu Olivia Camelia a notificat ASF, prin adresa RG/20988/22.06.2018, cu privire la 
demisia sa de la societatea Bucharest Equity Research Group SA și renunțarea la autorizația de consultant de investiții, societatea 
Bucharest Equity Research Group SA nu mai îndeplinește cerința prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfășurarea activității de consultanță de 
investiții, și anume să aibă cel puțin un consultant de investiții-persoană fizică. 

Încălcarea acestor prevederi 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), art. 279, art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018. 



Ținând cont de prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 271, 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. (2) 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. 

ținând cont de faptul că, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ASF este în drept să retragă autorizația oricărui consultant de investiții 
care nu a prestat niciun serviciu de investiţii în ultimele 6 luni, 

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), lit. b) a doua 
teză și alin. (2) lit. b) pct. ii), art. 259 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3, alin.(2) 
lit. g) a doua teză și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 274 alin. (1) și alin. (4) și art. 275 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (1) lit. d), art. 44 alin. (1), art. 50 alin. (2) lit. a) și lit. b) pct. 3,  art. 227, art. 228 alin. 
(1) lit. a) pct. 1 și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (1) și art. 9 din Instrucțiunea 
ASF nr. 2/2016 și art. 1 alin. (2) și art. 7 din Instrucțiunea ASF nr. 1/2017, 

în baza prevederilor art. 47, a doua teză din Regulamentul nr. 32/2006 cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora ASF retrage autorizația unui consultant de investiții în situația în care se constată imposibilitatea asigurării supravegherii 
activităţii respectivului consultant, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018,  
Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,  
În şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea Bucharest Equity Research Group SA, în calitate de consultant de investiții, 
identificată prin CUI 9940876, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/9093/1997, cu sediul în București, 
str. Pierre de Coubertin, Office Center nr. 3-5, sector 2. 
Art. 2. Se retrage autorizația de consultant de investiții a societății Bucharest Equity Research Group SA, acordată prin  Decizia 
nr.4494/17.11.2004. 
Art. 3. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJR04CIPJ/400002, acordat prin Atestatul nr. 79/13.02.2006, reprezentând 
înregistrarea societății Bucharest Equity Research Group SA în calitate de consultant de investiții – persoană juridică. 
Art. 4. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările uterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății Bucharest Equity Research Group SA și domnului Bărbulescu Dan Cristian, în 
calitate de reprezentant legal al societății Staar Rating SRL (acționar majoritar al societății Bucharest Equity Research Group SA) și 
intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 567 / 18.04.2019 

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

în condițiile în care doamna Irimescu Olivia Camelia a notificat ASF, prin adresa RG/20988/22.06.2018, cu privire la demisia 
sa de la societatea Bucharest Equity Research Group SA și renunțarea la autorizația de consultant de investiții, dar nu a răspuns 
solicitărilor ASF formulate prin adresele nr. SIDRA 2691.1/28.06.2018, nr. 2691.3/25.07.2018 și nr. 2691.4/08.10.2018, în vederea 
retragerii la cerere a autorizației,  

fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 272 alin. (2) lit. g), a doua teză din Legea nr. 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, acestea fiind menținute de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile 
art. 257 alin. (1) lit. b), a doua teză din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.  

În conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. g), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, art. 257 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) pct. ii), art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din  
Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

Ținând cont de faptul că, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ASF este în drept să retragă autorizația oricărui consultant de investiții 
care nu a prestat niciun serviciu de investiţii în ultimele 6 luni, 

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7 alin. (1) lit. b), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 257 alin. (1)  
lit. b) a doua teză și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 275 alin. (2), art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele 
de instrumente financiare, 
 în conformitate cu prevederile art. 271 și art. 272 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 47 a doua teză din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare, 



în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018,  

În ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 
individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Irimescu Olivia Camelia, în calitate de consultant de investiții. 
Art. 2. Se retrage autorizația de consultant de investiții acordată doamnei Irimescu Olivia Camelia (Autorizație nr. 188/14.11.2013). 
Art. 3. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PFR04CIPF/400035 reprezentând înregistrarea doamnei Irimescu Olivia Camelia în 
calitate de consultant de investiții. 
Art. 4. Cu drept de contestație, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările uterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Irimescu Olivia Camelia și societății Bucharest Equity Research Group SA și intră 
în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 578 / 18.04.2019 

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), 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 Amundi Asset Management S.A.I. 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 și ale art. 23 alin. (1) 

lit. c) și lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) şi art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Amundi Asset Management S.A.I. S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 238/16.01.2004, identificată 

prin CUI 15889522, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/15112/11.11.2003, cu sediul social în București,  

Blvd. Dacia Nr. 56, sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei 

decizii, în termenele precizate în anexă. 

Art. 2. Termenele stabilite curg de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenelor stabilite,  

Amundi Asset Management S.A.I. 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 Amundi Asset Management S.A.I. S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., ulterior expirării perioadei de contestație. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 579 / 18.04.2019 

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), 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 Amundi Asset Management S.A.I. 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, s-au 

constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna. Maria-Luiza Dumitrescu, în calitate de persoană responsabilă cu 

aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ofițer de conformitate în cadrul  

Amundi Asset Management S.A.I. S.A.: 

1. Din analiza procedurilor interne ale societății s-a constatat faptul că nu se regăsesc dispoziții referitoare la măsuri de screening 

pentru a asigura standarde ridicate din punct de vedere al prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismulu i (P.C.S.B. – 

C.F.T.) la angajare aplicate întregului personal al societății, cum ar fi, spre exemplu: obținerea de recomandări și referințe de la foști 

angajatori mai ales în cazul angajaților care au legătură directă cu clienții, căutări ale persoanei în diverse surse publice (motoare de 

căutare, rețele de socializare) pentru identificarea unor elemente care ar putea să fie de impact, identificarea unor alte calități ale 

persoanei la alte firme, ș.a.m.d., ceea ce reprezintă o nerespectare a prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 

și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 

avertisment. 

 

2. Din analiza formularelor de subscriere selectate prin sondaj, s-a constatat faptul că nu au fost preluate în evidențele S.A.I. 

următoarele informații cu privire la 7 investitori: 

 denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.5/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din Regulamentul 

C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 funcţia publică deţinută, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 numele beneficiarului real, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Menționăm faptul că relația de afaceri trebuie să fie monitorizată continuu, în vederea asigurării că sunt deținute informații 

actualizate despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor, și prin asigurarea actualizării 

documentelor, datelor și informațiilor deținute, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. Astfel, informațiile menționate anterior trebuiau actualizate inclusiv la momentul efectuării 

operațiunilor de subscriere/răscumpărare ulterioare și nu doar la momentul inițierii relației de afaceri. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 

și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 

avertisment. 

În baza art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. 

h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

În şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

 

 

 



 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Maria-Luiza Dumitrescu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor 

Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ofițer de conformitate în cadrul Amundi Asset Management S.A.I. S.A. 

începând cu 01.01.2018. 

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 dnei. Maria-Luiza Dumitrescu și Amundi Asset Management S.A.I. S.A., intrând în vigoare la 

data comunicării ei părții vizate. 

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., ulterior expirării perioadei de contestație. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 580 / 18.04.2019 

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), art. 14 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 controlul periodic efectuat la Amundi Asset Management S.A.I. 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, s-au 

constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna. Anca Ileana Radomirescu, în calitate de persoană responsabilă cu 

aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ofițer de conformitate în cadrul  

Amundi Asset Management S.A.I. S.A.: 

 

1. Din analiza procedurilor interne ale societății s-a constatat faptul că nu se regăsesc dispoziții referitoare la măsuri de screening 

pentru a asigura standarde ridicate din punct de vedere al prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (P.C.S.B. – 

C.F.T.) la angajare aplicate întregului personal al societății, cum ar fi, spre exemplu: obținerea de recomandări și referințe de la foști 

angajatori mai ales în cazul angajaților care au legătură directă cu clienții, căutări ale persoanei în diverse surse publice (motoare de 

căutare, rețele de socializare) pentru identificarea unor elemente care ar putea să fie de impact, identificarea unor alte calități ale 

persoanei la alte firme, ș.a.m.d., ceea ce reprezintă o nerespectare a prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 

și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 

avertisment. 

 

2. Din analiza formularelor de subscriere selectate prin sondaj, s-a constatat faptul că nu au fost preluate în evidențele S.A.I. 

următoarele informații cu privire la 10 investitori: 

 denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.5/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din Regulamentul 

C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare (în cazul investitorilor); 

 funcţia publică deţinută, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 numele beneficiarului real, contrar prevederilor art. 11 alin. (1) lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Menționăm faptul că relația de afaceri trebuie să fie monitorizată continuu, în vederea asigurării că sunt deținute informați i 

actualizate despre client, profilul său de risc și profilul activității, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor, și prin asigurarea actualizării 

documentelor, datelor și informațiilor deținute, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. Astfel, informațiile menționate anterior trebuiau actualizate inclusiv la momentul efectuării 

operațiunilor de subscriere/răscumpărare ulterioare și nu doar la momentul inițierii relației de afaceri. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 



Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 

și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 

avertisment. 

În baza art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2)  

lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

În şedinţa din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Anca Ileana Radomirescu, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor 

Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ofițer de conformitate în cadrul Amundi Asset Management S.A.I. S.A. 

până la 31.10.2017. 

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 dnei. Anca Ileana Radomirescu și Amundi Asset Management S.A.I. S.A., intrând în vigoare 

la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., ulterior expirării perioadei de contestație. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 


