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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 58 / 30.05.2019 
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, 

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. 131 alin. (1) și alin. (2) și 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, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10747/09.04.2019 completată 

cu adresele cu nr. RG 11461/16.04.2019 și nr. RG 15313/15.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune al FONDULUI DESCHIS DE INVESTIŢII RAIFFEISEN 

CONSERVATOR RON administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu forma prevăzută în anexă, 

parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul 

menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de 

către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  

S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-

ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 59 / 30.05.2019 
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, 

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. 131 alin. (1) și alin. (2) și 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, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10747/09.04.2019 completată 

cu adresele cu nr. RG 11461/16.04.2019 și nr. RG 15313/15.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  

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

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune al FONDULUI DESCHIS DE INVESTIŢII RAIFFEISEN 

MODERAT RON administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu forma prevăzută în anexă, parte 

integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul 

menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de 

către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  

S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-

ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 60 / 30.05.2019 
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, 

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. 131 alin. (1) și alin. (2) și 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, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 10747/09.04.2019 completată 

cu adresele cu nr. RG 11461/16.04.2019 și nr. RG 15313/15.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  

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

 

 



 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în prospectul de emisiune al FONDULUI DESCHIS DE INVESTIŢII RAIFFEISEN 

MODERAT EURO administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu forma prevăzută în anexă, 

parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul 

menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de 

către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. S.A.I. 

RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul 

propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. şi se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZUL NR. 176 / 30.05.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8, art.14, art. 27 și art. 28 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

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

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Titlul VII, Cap II, Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând cont de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b), alin.(2) și alin.(3) lit. a, b și j și art. 15 alin.(1) și alin.(3) din Regulamentul nr. 

4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” 

S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere faptul că propunerea de modificare a art. 19 alin.(1) din Actul Constitutiv supus avizării, în care se stipulează 

faptul că FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à.r.l. îşi va putea exercita mandatul său de administrator de fond 

de investiții alternative și de administrator unic al Fondul Proprietatea în mod direct și/sau prin intermediul sucursalei sale din România, 

contravine prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile art. 33 alin.(1) din Directiva 2011/61/EC și prevederile art. 34 alin. (1) 

din Legea nr. 74/2015, în condițiile în care legiuitorul stipulează în mod clar faptul că un AFIA autorizat în UE, nu poate administra un 

FIA în același timp prin ambele opțiuni atât direct, cât și prin intermediul unei sucursale, ci poate administra FIA din UE stabilite în alt 

stat membru fie direct, fie prin intermediul unei sucursale,  

Luând în considerare solicitarea Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a modificării intervenite în documentele 

avute în vedere la momentul înregistrării  societății Fondul Proprietatea, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14393/07.05.2019, 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  

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

AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Actul Constitutiv al FONDULUI PROPRIETATEA transmis la ASF prin adresa din data 

de 19.04.2019, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2019, cu excepția modificărilor intervenite în cadrul art. 19 alin. (1). 



Art. 2. FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL S.A.R.L. are obligația de a informa acționarii în proxima Adunare Generală 

Extraordinară a Acționarilor cu privire la respingerea de către ASF a solicitării de avizare a modificărilor intervenite in cadrul prevederilor 

art. 19 alin. (1) din Actul constitutiv al societății. 

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea şi va fi publicat în Buletinul 

Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 734 / 30.05.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), 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 în vedere următoarele: 
- Decizia ASF nr. 1207/10.09.2014 prin care începând cu data de 10.09.2014, în vederea protejării intereselor investitorilor 

de bună credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de COMCM SA Constanța până la clarificarea situației 
existente la societate în ceea ce privește hotărârile AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014; 
 

- analiza efectuată în ceea ce privește reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea COMCM SA, realizată 
în baza informațiilor și documentelor deținute din care se rețin următoarele: 

 conform informațiilor existente la ORC la data de 07.05.2019 este înregistrat Consiliu de Administrație (Frățilă 
Constantin, Alexe Gabriela, Arion Cosmin, Vereș Diana, Szitas Ștefan) și conducerea executivă (Frățilă Constantin – director 
general) 

 potrivit adresei nr. 343/15.03.2019 înregistrată la ASF cu nr. RG/7876/18.03.2019 cu privire la situația actuală 
privind modalitatea de realizare a actului de administrare - ”actul de administrare se desfășoară în conformitate cu 
prevederile legale”  

 investitorii au fost informați în mod corespunzător cu privire la  organele de administrare și conducerea executivă 
a societății, inclusiv în ceea ce privește situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2018, însoțite de 
raportul de audit (rapoarte curente publicate în data de 28.03.2019 și 30.04.2019 și raport anual publicat în data de 
30.04.2019). 

 societatea a publicat în data de 30.04.2019 raportul curent aferent hotărârilor AGOA din data de 27.04.2019 și 
raportul anual privind exercițiul financiar 2018, însoțit de raportul auditorului independent potrivit căreia: 
„situațiile financiare anuale individuale ale COMCM SA Constanța oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative 
a poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății la 31 decembrie 2018, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 82/1991 legea contabilității și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările 
ulterioare.” 
 
Se constată faptul că, în prezent, motivele care au stat la baza emiterii Deciziei A.S.F. nr. 1207/10.09.2014 prin care a fost 

dispusă măsura suspendării de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea COMCM S.A. nu mai subzistă. 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 lit. d) și art.5 lit. a) din OUG nr. 93/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  

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

Art. 1. Începând cu data de 03.06.2019 se reintroduc la tranzacționare acțiunile emise de societatea COMCM S.A. 
Art. 2. Decizia nr. 1207/10.09.2014 își încetează aplicabilitatea la data reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
COMCM S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată societății COMCM S.A.. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 735 / 30.05.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța 

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

Având în vedere faptul că: 
- în cuprinsul Deciziilor A.S.F. nr. 552-554/18.04.2019 s-a menționat o deținere cumulată a membrilor grupului care 

acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA SA de 111.765.887 acțiuni, reprezentând 5,11681% din capitalul 
social al emitentului; 

- în realitate, membrii grupului identificat în Deciziile A.S.F. nr. 552-554/18.04.2019 dețineau împreună, la data de referință 
a AGOA SIF TRANSILVANIA SA convocată pentru data de 24/25.04.2019, un număr de 111.764.887 acțiuni SIF3, reprezentând 
5,11677% din capitalul social al emitentului; 

- eroarea materială intervenită nu este de natură a modifica situația de fapt și de drept reținută, de a invalida concluziile care 
au stat la baza emiterii Deciziilor A.S.F. nr. 552-554/18.04.2019, precum și de a afecta obligațiile impuse in cuprinsul dispozitivelor 
acestor decizii, întrucât deținerile cumulate ale grupului de acționari depășeau pragul legal de 5% din capitalul social al  
SIF TRANSILVANIA SA, iar obligațiile impuse au făcut trimitere în mod explicit la persoanele care făceau parte din grupul identificat, 
fiind vizate acțiunile excedentare fără a se preciza scriptic numărul acestora și ponderea lor în capitalul social al emitentului; 

- eroarea materială din cadrul Deciziilor A.S.F. nr. 552-554/18.04.2019 nu afectează legalitatea și temeinicia acesteia; 
în ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se rectifică Deciziile A.S.F. nr. 552-554/18.04.2019 în sensul că, în preambulul acestora, în loc de sintagma „111.765.887 
acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681%”, se va citi „111.764.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11677%”. 
Art. 2. Deciziile A.S.F. nr. 552-554/18.04.2019 se vor modifica în mod corespunzător, restul prevederilor rămânând neschimbate. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., 
DEPOZITARULUI CENTRAL, dlui. Frățilă Constantin, dnei. Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, dnei. Alexe Gabriela, Consulting & 
Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, dnei. Frățilă Mihaela și dnei. 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. 736 / 30.05.2019 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere următoarele: 
- Decizia nr. 556/18.04.2019, prin care s-a dispus în sarcina DEPOZITARULUI CENTRAL SA să dispună măsurile 

necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de grupul format din acționarii:  
SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila. 
 

- Decizia nr. 555/18.04.2019, prin care 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. 

 
- din informațiile deținute, ulterior emiterii Deciziilor A.S.F. nr. 555/18.04.2019 și nr. 556/18.04.2019, grupul de acționari format 

din: 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., deține cumulat un număr de 109.210.418 
acțiuni, reprezentând 4,9998% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, ne mai fiind astfel incidente prevederile 
art.2861 din Legea nr. 297/2004;  
 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare și ale  
Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului de acționari format din: SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu 
Dan și dna. Iancu Ludmila, prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA nu îi mai 
sunt incidente prevederile art.2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012. 
Art. 2. Depozitarul Central SA are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură 
dispusă prin Decizia ASF nr. 556/18.04.2019 în ceea ce privește grupul de acționari format din: SIF MOLDOVA SA,  
dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată: SIF TRANSILVANIA SA,  
DEPOZITARULUI CENTRAL SA, SIF MOLDOVA SA, dlui. Radu Octavian Claudiu, dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 737 / 30.05.2019 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere următoarele: 
- Decizia nr. 559/18.04.2019 prin care s-a dispus în sarcina DEPOZITARULUI CENTRAL SA să dispună măsurile necesare 

pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de grupul format din acționarii: 
SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA,  
UNIVERS SA, VOLTALIM SA. 

- Decizia nr. 558/18.04.2019 prin care 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 acționează în mod 
concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 2861 
alin.(4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, 
în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual. 

- din informațiile deținute, ulterior emiterii Deciziilor A.S.F. nr. 558/18.04.2019 și nr. 559/18.04.2019, 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, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. deține cumulat un număr de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000% din capitalul social al 
SIF BANAT CRIȘANA SA, ne mai fiind astfel incidente prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004;  
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare și ale  

Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, 
În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  

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

Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu,  
ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în 
ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA SA nu îi mai sunt incidente prevederile art.2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și 
ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012. 
Art. 2. Depozitarul Central SA are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură 
dispusă prin Decizia ASF nr. 559/18.04.2019 în ceea ce privește 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. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată: SIF BANAT CRIȘANA SA, 
 DEPOZITARULUI CENTRAL SA, SIF OLTENIA SA, dlui. Ciurezu Tudor, dlui. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA,  
FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 738 / 30.05.2019 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă 

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

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



hotărârea AGEA a societății AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. din data de 27.11.2018 prin care s-a aprobat retragerea 
de la tranzacţionare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4879/27.12.2018 şi înregistrată 
la ORC prin CIM nr. 576154/04.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B. acţiunile emise de societatea 
AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. (CUI 1555298) începând cu data de 03.06.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
LEONARDO BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 739 / 30.05.2019 

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

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

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

dispozițiile art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 
hotărârea AGEA societății AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. din data de 27.11.2018 prin care s-a aprobat retragerea 

de la tranzacţionare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4879/27.12.2018 şi înregistrată 
la ORC prin CIM nr. 576154/04.12.2018, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr.738/30.05.2019 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea  
AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI S.A. (CUI 1555298) începând 
cu data de 03.06.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 746 / 31.05.2019 
privind plângerea prealabilă formulată de către SIF Transilvania S.A. 

împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 552/18.04.2019 și nr. 555/18.04.2019 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 
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, a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului nr. 37/14.11.2018 
privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și ale Hotărârii Parlamentului nr. 44/17.12.2018 privind 
numirea unui vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare şi a unui membru neexecutiv ai 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 552/18.04.2019 și 
nr.555/18.04.2019 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14109/03.05.2019, SIF Transilvania S.A. (denumită în continuare petenta) a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 552/18.04.2019 și nr. 555/18.04.2019, solicitând A.S.F. modificarea în parte 
a acestora, astfel: 

1. „modificarea în parte a Deciziei A.S.F. nr. 552/18.04.2019, în sensul de a constata că persoanele menționate în 
tabelul nr. 2 al sesizării nr. 2975/01.04.2019, înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/9829/02.04.2019, acționează în mod 
concertat față de SIF Transilvania S.A., și modificarea corespunzătoare a procentului de deținere a celor care 
acționează concertat, de la 5,11681% la 7,61% din capitalul social al SIF Transilvania S.A.; 

2. modificarea în parte a Deciziei A.S.F. nr. 555/18.04.2019, în sensul de a constata că persoanele menționate în tabelul 
nr. 1 al sesizării nr. 2975/01.04.2019, înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/9829/02.04.2019, acționează în mod concertat 



față de SIF Transilvania S.A., și modificarea corespunzătoare a procentului de deținere a celor care acționează 
concertat, de la 5,00531% la 6,11% din capitalul social al SIF Transilvania S.A.” 

 
În fapt, prin Deciziile contestate s-au dispus următoarele: 
 
 Decizia A.S.F. nr. 552/18.04.2019 – “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.”; 

 Decizia A.S.F. nr. 555/18.04.2019 – „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.”. 

Având în vedere Decizia A.S.F. nr. 735/30.05.2019 - de rectificare a Deciziilor ASF nr. 552/18.04.2019 și nr. 555/18.04.2019, 
În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2019, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 552/18.04.2019 și 
nr.555/18.04.2019 pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 


