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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

 

DECIZIA NR. 351 / 17.03.2020 

 

Având în vedere următoarele:    

 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin.(3), 

art.14, art. 27 și art. 28 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 și completările ulterioare,  

prevederile art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului 

Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,  

litigiul în instanţă care are ca obiect anularea hotărârii AGEA din data de 17.04.2019 de 

majorare a capitalului social al societăţii MOBEX S.A. Târgu Mureș, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 2174/23.05.2019 şi înregistrată la ONRC, 

având în vedere atribuţiile şi prerogativele conferite ASF, precum şi necesitatea 

protejării investitorilor de bună credinţă, 

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

16.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor precum şi a 

potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni 

care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv, pe o 

perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 762.955 acţiuni, emise ca urmare a 

majorării capitalului social al societăţii MOBEX S.A. Târgu Mureș, în baza hotărârii AGEA 



din data de 17.04.2019, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor 

acţiuni. 

Art. 2. Prezenta Decizie se publică în buletinul electronic al Autorității de Supraveghere 

Financiară, se va transmite spre publicare operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi se 

comunică Depozitarului Central S.A. şi emitentului. 

 p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte  

      Elena Doina DASCĂLU 

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 352 / 17.03.2020 

 

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) și art.14 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,     

Decizia A.S.F. nr. 1335/04.11.2019 prin care s-a aprobat anunţul prin care societatea 

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság își exprimă intenția 

privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor societății BALNEOCLIMATERICA S.A. 

Sovata,  

prevederile art. 60 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă,  

în temeiul dispozițiilor art. 218 coroborat cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin care s-a notificat finalizarea 

procedurii aferente retragerii acționarilor societății BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata în 

conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 24/2017,   

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

16.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:     

DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe B.V.B. – AeRO Standard acţiunile emise de societatea 

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata (CUI  1245068) începând cu data de 20.03.2020. 

Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la societatea 

BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la 

preţul de 15,75 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de societatea 

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság în favoarea acestora 

la ALPHA BANK ROMANIA S.A.. 

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

    p. Președinte, 

     Prim-Vicepreședinte, 

      Elena  Doina DASCĂLU 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 353 / 17.03.2020   

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) 

și alin.(3) și art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

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

prevederile art. 90 lit. c) și ale art. 218 coroborate cu art. 115 lit. a) din Regulamentul 

nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. prin care s-a notificat finalizarea 

procedurii aferente retragerii acționarilor societății BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata în 

conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 24/2017,   

având în vedere Decizia A.S.F. nr.352/17.03.2020 de retragere de la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de societatea BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata, 

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

16.03.2020, 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 BALNEOCLIMATERICA 

S.A. Sovata (CUI  1245068) începând cu data de 20.03.2020. 

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte, 

Elena  Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 356 / 17.03.2020 

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art.6 

alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

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

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

conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care impun societăților de servicii de 

investiții financiare să dispună de rezerve de capital suficiente pentru a acoperi pierderile 

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

▪ Începând cu data de referință 31.10.2019, S.S.I.F. Ieba Trust S.A. nu se mai încadrează 

în nivelul minim al fondurilor proprii respectiv echivalentul în lei a 125.000 euro, 

contrar prevederilor art. 76 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Legea 

nr. 126/2018, prevederile art. 6 lit. e) din Regulamentul nr. 5/2019 și prevederile art. 93 

alin. (1) din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile 

de investiții, cu modificările și completările ulterioare;  



▪ Prin Decizia ASF nr. 1579/18.12.2019 a fost sancționată societatea SSIF IEBA TRUST 

cu amendă în valoare de 3.856,48 lei  și a fost suspendată autorizația de funcționare 

acordate prin Decizia CNVM/ASF nr. 3446/09.10.2003, cu modificările și completările 

ulterioare, până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației 

referitoare la cerința de capital, dar nu mai mult de 90 de zile, în baza prevederilor 

art.261 alin. (3) lit. a) din Legea nr.126/2018; 

▪ Conform raportărilor privind adecvarea capitalului la riscuri transmise către ASF de 

societate în data de 26.02.2019, măsurile dispuse de societatea până la această dată nu 

au fost suficiente astfel încât la  data de 31.01.2019 societatea nu se încadrează în nivelul 

minim al fondurilor proprii respectiv echivalentul în lei a 125.000 euro; 

▪ Este în curs de analiză documente depuse de societate care vizează atât autorizarea unui 

nou Consiliu de Administrație, cât și aprobarea proiectului de achiziție și a acționarului 

semnificativ; 

▪ De la data emiterii Decizie ASF nr. 1579/18.12.2019 nu au intervenit elemente noi care 

să conducă la schimbarea situației avute în vedere la data constatării.  

Având în vedere elementele mai sus arătate, în baza prevederilor: 

În baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de 

instrumente financiare, coroborate cu art. 226 alin (3) lit. k) și lit. l) coroborat cu art. 278 alin.(1) 

lit. f), art. 284 alin. (2) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, 

cu modificările și completările ulterioare, 

În ședință din data de 16.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Articolul 2 din Decizia ASF nr. 1579/18.12.2019 se modifică și va avea următorul 

cuprins: se suspendă autorizația de funcționare acordată prin Decizia CNVM/ASF 

nr.3446/09.10.2003, cu modificările și completările ulterioare, a SSIF Ieba Trust S.A., până la 

îndeplinirea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației referitoare la cerința de capital, 

dar nu mai mult de 150 de zile, în baza prevederilor art. 261 alin (3) lit. a) din Legea 

nr.126/2018.  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei ASF nr. 1579/18.12.2019 rămân neschimbate. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în 

Buletinul A.S.F., forma electronică și se comunică Depozitarului Central S.A., Bursei de Valori 

S.A. București. 

p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte, 

Elena  Doina DASCĂLU  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIE NR. 370 / 18.03.2020 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3), art.7 

alin. (2), 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, 

 

Analizând situația creată în cadrul SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., 

deficiențele și riscurile în modul de desfășurare a activității societății datorate unei fluctuații 

continue de personal, s-au reținut următoarele aspecte, constatate în mod repetat în ceea ce 

privește modul de desfășurare al activității societății: 



- În ceea ce privește evoluția componenței Consiliului de administrație al SAI PATRIA 

ASSET MANAGEMENT S.A., se remarcă faptul că, la nivelul anului 2017, au existat 

fluctuații semnificative ale personalului, în sensul că toate persoanele nou numite  

(3 persoane) pe același loc vacant din Consiliul de administrație și autorizate ulterior de 

către A.S.F., au fost fie revocate, fie au renunțat la funcția respectivă. Astfel, ca urmare 

a revocării unei persoane din calitatea de administrator conform Hotărârii adunării 

generale a acționarilor din data de 29.11.2017, Consiliul de administrație a funcționat 

cu un loc vacant până la autorizarea altei persoane în această calitate prin Autorizația 

ASF nr. 248/19.11.2018 (numirea acestei persoane în calitate de membru al Consiliului 

de administrație pe locul vacant făcându-se în cadrul adunării generale a acționarilor din 

data de 23.05.2018). 

- De asemenea, o persoană autorizată prin Autorizația ASF nr. 13 din 05.07.2017, a fost 

revocată din calitatea de membru al consiliului de administrație și înlocuită cu o altă 

persoană în septembrie 2017, la nici 2 luni de la data autorizării.  

- Ca urmare a încetării contractului unei persoane deținând funcția-cheie de administrator 

de risc începând cu data de 14.01.2019, respectiv retragerii autorizației acesteia din 

funcția-cheie de administrator de risc al societății prin Decizia ASF nr. 208/08.02.2019, 

Consiliul de administrație al SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. a decis, în 

data de 10.04.2019, numirea unei alte persoane în funcția de persoană responsabilă cu 

administrarea riscurilor, persoană autorizată de către A.S.F. prin Autorizația 

nr.87/10.07.2019 și care și-a prezentat, ulterior, demisia începând cu data de 18.11.2019, 

postul devenind vacant din nou.   

- Ca urmare a cererii din data de 11.07.2018, a unei persoane autorizată în calitate de 

reprezentant al compartimentului de control intern al societății prin Autorizația ASF nr.4 

din 11.01.2018, de încetare a activității prin acordul părților, respectiv retragerii 

autorizației acesteia din calitatea de reprezentant al compartimentului de control intern 

prin Decizia A.S.F. nr. 1235 din 16.10.2018, postul de reprezentant al compartimentului 

de control intern al societății a rămas neocupat, SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT 

S.A., transmițând solicitarea de autorizare a unei noi persoane în calitate de ofițer de 

conformitate al societății prin adresa înregistrată cu nr. RG/441/09.01.2019. 

 

Astfel, având în vedere faptul că: 

✓ Pe perioade semnificative de timp, SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. prin 

structura de conducere a acesteia, nu a reușit să identifice și să supună autorizării A.S.F. 

persoane care să asigure desfășurarea în mod corespunzător a activității sale (persoane din 

cadrul structurii de conducere, respectiv persoane care dețin funcții-cheie), întrucât personalul 

numit, fie nu a îndeplinit cerințele legale în vederea autorizării, fie și-a desfășurat activitatea în 

cadrul societății pe perioade foarte scurte de timp, aspecte ce au condus la neîndeplinirea de 

către SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA, pentru anumite perioade de timp, a 

condițiilor impuse la autorizare,   

contrar dispozițiilor art. 9 alin. (7) coroborate cu art. 17 alin. (1), art. 21 alin. (1) și 

alin. (2) lit. c), art. 24 alin. (1) din O.U.G. 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, precum și ale art. 22 

alin. (1), alin. (3), alin. (4) din cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și 

aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul 

entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv art. 23 alin. (1) 

lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 



Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor 195 lit. a) din O.U.G. 

nr.32/2012 și se sancționează conform prevederilor art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a), pct. (ii) 

din O.U.G. nr. 32/2012, coroborate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul ASF 

nr.1/2019, cu avertisment. 

 

✓ A.S.F. a atras atenția societății, în repetate rânduri (adresa SI/DRA 

nr.4991.1/28.12.2018, adresa SI/DRA nr. 6330.1/04.12.2019, adresa SI/DRA 

nr.381/22.01.2020), cu privire la nerespectarea condițiilor de autorizare și cu privire la 

necesitatea adoptării unor măsuri adecvate pentru remedierea deficiențelor constatate fără, însă, 

a se constata o îmbunătățire a situației existente. 

În acest context, A.S.F. a transmis societății adrese prin care i s-a atras atenția cu privire 

la fluctuația accentuată a personalului (adresa SI/DRA nr. 2258.1/24.05.2019, adresa SI/DRA 

nr. 2835.1/28.06.2019), lipsa de personal în cadrul structurii de conducere și în cazul funcțiilor-

cheie putând conduce la exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor în cadrul societății, astfel 

cum sunt acestea instituite de prevederile legale incidente, dar SAI PATRIA ASSET 

MANAGEMENT S.A. nu a reușit să soluționeze această situație, așa cum rezultă din aspectele 

reținute în prezenta decizie, constatându-se existența repetată a unor posturi vacante în cadrul 

societății.  

Conform celor declarate de către societate (adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 

RG/35343/06.12.2019, nr. RG/17051/04.06.2019 și nr. RG/20624/15.07.2019), în această 

situație s-a ajuns ca urmare a fluctuației personalului în cadrul societății.  

Această fluctuație accentuată a angajaților în cadrul SAI PATRIA ASSET 

MANAGEMENT S.A. conduce la concluzia că, la nivelul societății de administrare, nu au fost 

luate măsurile adecvate pentru remedierea deficiențelor referitoare la fluctuația de personal, 

contrar prevederilor art. 19 alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit. c), pct (i) și (ii), art. 22 alin.(7) 

din cadrul Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii 

de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, art. 4 alin. (1) și (2) lit. a) din Regulamentul ASF 

nr.2/2016, respectiv ale art. 21 alin. (3) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 34 alin. (1), alin. (2) lit. a), 

b) și d) 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,  

 

Fapta reținută constituie contravenție potrivit prevederilor 195 lit. b) din O.U.G. 

nr.32/2012 și se sancționează conform dispozițiilor art. 194, art. 196 alin. 1 lit. a), pct. (ii) din 

O.U.G. nr. 32/2012, coroborate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul ASF 

nr.1/2019, respectiv cu prevederile art. 51 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, cu avertisment. 

 

       Având în vedere prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. a), pct. (ii), cu luarea în 

considerare a prevederilor art. 199 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, pentru faptele reținute se 

stabilește măsura sancționării cu avertisment. 

   

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

 

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

16.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul 

în Șoseaua Pipera, nr. 42, Camerele 6 și 8, et. 7, sector 2, București. 

  



Art. 2. Cu drept de contestaţie 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI PATRIA ASSET 

MANAGEMENT S.A. 

p. Președinte, 

PRIM - VICEPREȘEDINTE, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 
 

 

 


