
 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETINUL A.S.F. 

 

 

Activitatea în perioada 18.05.2020 – 22.05.2020 
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Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare 

 

ATESTAT NR. 35 / 20.05.2020 

 

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

şi alin. (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 conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3)- (5) din Legea nr. 126/2018 

privind pieţele de instrumente financiare, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c)  din Regulamentul nr. 15/2018 

privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

 ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor 

tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru 

transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului, 

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a 

Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor 

financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care 

trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit, 



având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele 

membre în baza prevederilor art. 34 alin. (3) al Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:        

ATESTAT 

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiţii prevăzute în Anexă, parte integrantă 

a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a 

serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii precum şi serviciile auxiliare prevăzute în 

obiectul de activitate autorizat de autorităţile competente din ţările de origine şi notificate A.S.F. 

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREŞEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anexă la Atestatul nr. 35 / 20.05.2020 

 

 

NR 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

FISMD 

ADRESA Servicii şi 

activităţi de 

investiţii precum 

și servicii 

auxiliare 

prevăzute în 

Anexa I  a Legii                              

nr. 126/2018 

 

 

NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

 

1.  FINANCIAL 

CONDUCT 

AUTHORITY- 

UNITED 

KINGDOM 

(FCA) 

 

GP 

BULLHOUND 

ASSET 

MANAGEMENT 

LIMITED 

52 Jermyn Street 

London, SW1Y 

6LX, United 

Kingdom 

Sectiunea A) pct. 

1) 

PJM01FISMDGBR0135 

2.  BAFIN-

GERMANY 

CAMBRIDGE 

ASSOCIATES 

(GERMANY) 

GMBH 

Karlsstraβe 35, 

80333, Munchen, 

Germany 

Sectiunea A) pct. 

1), 2), 4), 5) si 

Sectiunea B) pct.   

5), 7) 

PJM01FISMDDEU0136 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 80 / 21.05.2020 

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.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/34008/21.11.2019, completată ulterior prin adresele nr. RG/1702/20.01.2020, nr. 

RG/5906/24.02.2020, nr. RG/5930/24.02.2020, nr. RG/11235/13.04.2020, nr. 

RG/11717/15.04.2020, nr. RG/11831/16.04.2020, nr. RG/12430/24.04.2020, nr. 

RG/12515/27.04.2020, nr. RG/12848/28.04.2020 și nr. RG/13948/07.05.2020, 

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

20.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului  Deschis de Investiţii 

RAIFFEISEN Confort EURO administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 

S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate și 

Anexa nr.1e la contractul cadru de depozitare și păstrare în siguranță a activelor organismelor 

de plasament colectiv nr. 8997/11.10.2016, înregistrată de S.A.I. Raiffeisen Asset Management 

S.A. cu nr. 37813/19.08.2019, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 

autorizații. 

Art. 2. Se autorizează schimbarea denumirii Fondului Deschis de Investiţii  

RAIFFEISEN Confort EURO administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în 

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Obligațiuni. 

Art. 3. 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. 4. 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. 5. 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, cu exceptia anexei. 

p. PREȘEDINTE 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 128 / 28.05.2020 

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

7 alin. (2) art. 14 si 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 și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind 

administrarea fondurilor de investiții alternative, 

Ținând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii 

de fonduri de investiții alternative, 

Având în vedere faptul că 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, stabilește norme cu privire la înregistrarea și funcționarea Societății Comerciale 

"Fondul Proprietatea" - S.A., precum și la tranzacționarea acțiunilor emise de către aceasta, 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. f) și alin. (3) lit. h) si lit. j) din 

Regulamentul nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare,  

Analizând solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant permanent al 

administratorului unic Franklin Templeton International Services SARL (FTIS), transmisă prin 

adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12426/24.04.2020, 

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

27.05.2020,  

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

AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Contractul de Depozitare nr. 42/27.04.2016 

încheiat între BRD – Groupe Societe Generale S.A., Fondul Proprietatea SA și Franklin 

Templeton International Services SARL, în conformitate cu Actul adițional nr. 4/15.04.2020, 

transmis prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/12426/24.04.2020. 

Art. 2. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul unic al 

Fondului Proprietatea SA și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, 

forma electronică. 

p. PREȘEDINTE 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

 



 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare 

 

DECIZIA NR. 600 / 20.05.2020 

 

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

şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 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 conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind 

Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale 

Regulamentului UE nr. 1018/2017, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele 

membre în baza prevederilor art. 34 alin (4) al Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. –Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:        

DECIZIE  

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând  înregistrarea  unor firme de 

investiţii din alte state membre, care au prestat pe teritoriul României servicii şi activităţi de 

investiţii, precum şi servicii auxiliare, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, conform Anexei, 

parte integrantă a prezentei Decizii. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREŞEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexă la Decizia nr. 600 / 20.05.2020 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

DENUMIRE 

FISMD/INCM 

NUMAR DE INSCRIERE IN 

REGISTRUL ASF 

1.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY- UNITED 

KINGDOM (FCA) 

HALO INVESTMENT 

MANAGEMENT LLP 

PJM01FISMGBR2031 

2.  CYPRUS SECURITIES AND 

EXCHANGE COMMISSION 

(CYSEC) 

AMG KAPITAL 

LIMITED 

PJM01FISMCYP1352 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 603 / 20.05.2020 

 

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art.20 și 

art. 47 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață şi cele ale art. 25 din Regulamentul nr.5/2018,  

urmare a solicitărilor și a documentelor transmise la ASF de către  

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca,  

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

20.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:   

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent produselor structurate emise de  

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca. 

 

Art. 2. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori 

Bucureşti a produselor structurate emise SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca 

se va realiza în baza prospectului de bază, a conditiilor finale aferente şi a reglementărilor BVB. 

 

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare vor 

fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.  

 

Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ    

 

DECIZIA NR. 604 / 20.05.2020 

 

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

(3), art. 7 alin.(2) si art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și 

3.  FINANCIAL CONDUCT 

AUTHORITY- UNITED 

KINGDOM (FCA) 

RAMIUS UK LTD PJM01FISMGBR0900 



funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

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

 

având în vedere: 

prevederile art. 20 și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață,  

hotărârea AGEA din data de 29.01.2020 a societatii BITTNET SYSTEMS S.A. 

Bucureşti privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată 

administrată de BVB, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1365 din 

data de 10.04.2020, 

acordul de principiu al BVB privind admiterea la tranzacţionarea pe piața reglementată 

administrată a acțiunilor emise de societatea BITTNET SYSTEMS S.A. Bucureşti, 

solicitarea SSIF TRADEVILLE S.A.,  

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

20.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:   

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața 

reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A a actiunilor emise de  

BITTNET SYSTEMS S.A. București. 

 

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a acțiunilor 

emise de societatea BITTNET SYSTEMS S.A. București, ulterior finalizării procedurilor 

efectuate de Bursa de Valori București S.A., are drept efect retragerea acestora de la 

tranzacționarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori 

București S.A. 

 

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ    

 

DECIZIA NR. 613 / 22.05.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Ștefan Szabo  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 413/27.03.2020 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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 organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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

ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 

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

    

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Ștefan Szabo împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 413/27.03.2020. 



 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10725/07.04.2020, domnul Ștefan Szabo 

(denumit în continuare petentul), în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al  

SIF Transilvania S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. 

nr.413/27.03.2020, prin care solicită „admiterea plângerii prealabile și, pe cale de consecință,  

revocarea în tot a Deciziei nr. 413/27.03.2020 și înlăturarea sancțiunii dispuse ca fiind 

nelegală și netemeinică”. 

 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa 

la prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.05.2020, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Ștefan Szabo împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 413/27.03.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura 

comunicarea prezentei decizii. 

p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte 

Elena-Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 614 / 22.05.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de dl. Dumitru Carapiti, în calitate de 

Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., împotriva 

Deciziei A.S.F. nr.414/27.03.2020 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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 organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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

ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Dumitru Carapiti, în calitate de 

Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. (denumit în continuare 

“petentul”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 414/27.03.2020. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10726/07.04.2020, petentul a formulat 

plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 414/27.03.2020, solicitând “admiterea 

plângerii prealabile și, pe cale de consecință, revocarea în tot a Deciziei nr. 414/27.03.2020 și 

înlăturarea sancțiunii dispuse ca fiind nelegală și netemeinică”.  

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 414/27.03.2020 s-a decis sancționarea petentului cu 

amendă în cuantum de 15.000 lei.  

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.05.2020,  

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Dumitru Carapiti, în calitate de 

Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 414/27.03.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura 

comunicarea prezentei decizii. 

p. Președinte A.S.F. 

Prim-Vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 615 / 22.05.2020 

privind respingerea plângerii prealabile formulate de dl. Mihai Fercală 

 împotriva Deciziei A.S.F. nr. 419/27.03.2020 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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 organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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

ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Mihai Fercală împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 419/27.03.2020. 

 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10702/06.04.2020 și la Direcția Juridică sub 

nr. PVP/DJ/1848/07.04.2020, dl. Mihai Fercală, denumit în continuare ”petentul”, în calitate 

de Președinte al Directoratului SIF Transilvania S.A.1, a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 419/27.03.2020, solicitând, în temeiul Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, admiterea plângerii și revocarea actului 

individual contestat. 

 

 
1 La data formulării plângerii prealabile.  



 Prin Decizia A.S.F. nr. 419/27.03.2020, s-a dispus sancționarea domnului Fercală 

Mihai, în calitate de președinte al Directoratului SIF Transilvania S.A., autorizat prin Avizul 

A.S.F. nr. 51/23.02.2017, cu amendă în cuantum de 15.000 lei. 

 

În temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și în baza analizei efectuate 

de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa la prezenta Decizie și a hotărârii 

adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.05.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Mihai Fercală împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 419/27.03.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura 

comunicarea prezentei decizii. 

p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 616 / 22.05.2020 

respingerea plângerii prealabile formulată de SIF Transilvania SA și domnii Mihai 

Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 525/22.04.2020, 

respectiv nr. 526/22.04.2020 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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 organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

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

ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania SA și domnii  

Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 525/22.04.2020, 

respectiv nr. 526/22.04.2020. 

 

Prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/12274/23.04.2020, RG/12379/24.04.2020, 

RG/12535/27.04.2020 și la Direcția Juridică sub nr. PVP/DJ/2065/23.04.2020,  

nr. PVP/DJ/2065.2/24.04.2020 și nr. PVP/DJ/2097/27.04.2020,  SIF Transilvania S.A., pe de 

o parte, și domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, pe de altă parte, denumiți în 

continuare ”petenții”, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. 

nr.525/22.04.2020, respectiv nr. 526/22.04.2020, solicitând, în temeiul Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, următoarele: 

(i) admiterea plângerii prealabile și, pe cale de consecință, 



(ii) revocarea Deciziilor A.S.F. nr. 525/22.04.2020, respectiv nr. 526/22.04.2020 și  

(iii) emiterea unui aviz de aprobare a membrilor Directoratului S.I.F.T. format 

din domnii dr. ec. Mihai FERCALĂ, dr. ec. Iulian STAN şi ec. Ştefan SZITAS, pentru un nou 

mandat de 4 ani începând din 20.04.2020, conform Hotărârii Consiliului de Supraveghere al 

S.I.F.T. nr. 1/15.01.2020. 

  

 Prin Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020, s-a dispus respingerea solicitării  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas 

Stefan în funcția de membri ai Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

 

Prin Decizia ASF nr. 526/22.04.2020, s-au dispus următoarele: 

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei decizii, se suspendă de la tranzacționare 

acțiunile emise de SIF TRANSILVANIA SA, până pe data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea 

informării în mod corespunzător a investitorilor.  

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA are obligația de a asigura 

întocmirea și publicarea, de îndată dar nu mai târziu de 24.04.2020, a unui raport în vederea 

informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la modificările intervenite 

în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare a 

dlor. Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului SIF 

TRANSILVANIA SA, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării 

actului de administrare.  

În acest sens, în vederea asigurării reprezentativității, raportul va reflecta Hotărârea 

CS SIF Transilvania SA adoptată în componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri 

(Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Gheorghe Lutac, Crinel Valer Andanut, Nicolae Petria, 

Marius Moldovan, Constantin Frațila), cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa 

la prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.05.2020,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și 

Ștefan Szitas împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 525/22.04.2020, respectiv nr. 526/22.04.2020, 

pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

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

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura 

comunicarea prezentei decizii. 

p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR 617 / 22.05.2020 

 

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

alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) 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,  

 

În conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 24/2017, a prevederilor 

art.119 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 



nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul 

privind abuzul de piață),   

 

Prin Decizia ASF nr. 594/15.05.2020, începând cu data de 18.05.2020, în vederea informării 

corespunzătoare a acționarilor și potențialilor investitori, s-a dispus suspendarea de la 

tranzacționare a acțiunilor emise de SIF Transilvania SA, dar nu mai mult de 10 zile.   

 

Totodată, cu luarea în considerare a Autorizațiilor ASF nr. 77 și 78 din 15.05.2020, s-a impus 

în sarcina Directoratului SIF Transilvania SA obligația de a asigura întocmirea și publicarea de 

îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire 

la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a aprobării cererii de autorizare 

a unor noi membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania SA, precum și cu privire la analiza 

situației existente la nivelul societății referitoare la îndeplinirea condițiilor legale necesare 

reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor SIF Transilvania SA. 

 

Prin intermediul rapoartelor curente nr. 3420/21.05.2020 și nr. 3432/21.05.2020 publicate pe 

site-ul BVB în data de 21.05.2020, sub semnătura dlui. Marius Moldovan, în calitate de 

Președinte Executiv/Director General și a dlui. Răduță-Gib Tony-Cristian în calitate de  

Membru al Directoratului/Director, SIF Transilvania SA a informat investitorii, printre altele, 

cu privire la faptul că: 

- dl. Marius Moldovan a acceptat mandatul de membru al Directoratului, renunțând 

concomitent la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere.[...]  

- Contractele membrilor Directoratului au fost aprobate în ședința Consiliului de 

Supraveghere din data de 19.05.2020 și au fost semnate în data de 20.05.2020. 

- având în vedere începerea exercitării efective a funcției executive de către membrii 

Directoratului, Directoratul SIF Transilvania SA informează publicul investitor că este în 

măsură să asigure un flux informațional corect, eficient, echidistant și în timp util către 

investitori și către Autoritatea de Supraveghere Financiara. In baza celor menționate mai sus, 

opinăm că emitentul SIF Transilvania SA poate reveni la tranzacționare în ringul Bursei de 

Valori București, începând cu data de 25.05.2020. 

 

Aceste aspecte au fost comunicate și ASF prin intermediul adresei înregistrată la ASF cu  

nr. RG/15126/21.05.2020, transmisă ca răspuns la adresa nr. VPI/4855/20.05.2020, sub 

semnătura dlor. Marius Moldovan Membru și Răduță-Gib Tony-Cristian, în calitate de membri 

Directorat. 

 

În aceste condiții, având în vedere următoarele: 

- Deciziile ASF nr. 526/22.04.2020, nr. 539/27.04.2020, nr. 558/06.05.2020 și 

nr.594/15.05.2020;    

-  Autorizațiile ASF nr. 77/15.05.2020 și 78/15.05.2020 prin care au fost autorizați domnii 

Marius Adrian Moldovan și Răduță-Gib Tony-Cristian; 

- situația existentă în prezent la SIF Transilvania SA în ceea ce privește realizarea actului 

de administrare și supraveghere, astfel cum a fost reflectată prin adresa înregistrată cu  

nr. RG/15126/21.05.2020 și în rapoartele curente publicate pe site-ul operatorului de piață; 

- din analiza societății privind îndeplinirea condițiilor legale necesare în vederea 

reintroducerii la tranzacționare reiese faptul că începând cu data de 21.05.2020 membrii 

directoratului își exercită efectiv atribuțiile în ceea privește administrarea societății și că 

acțiunile societății pot fi reintroduse la tranzacționare, rezultă că, în prezent, condițiile care au 

stat la baza suspendării de la tranzacționare a acțiunilor SIF TRANSILVANIA SA nu mai 

subzistă. 

 



Exercitarea atribuțiilor de către structurile de conducere/administrare, modul de îndeplinire a 

funcțiilor, transparentizarea acestora prin intermediul rapoartelor curente reprezintă condiții 

“sine qua non” pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigură aplicarea 

principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt 

tranzacționate pe piața de capital; 

 

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în 

aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt 

respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați 

cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată; 

 

Având în vedere faptul că investitorii își întemeiază deciziile de investiții pe informațiile 

publice, puse la dispoziție de către emitenți; 

 

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 22.05.2020, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Începând cu data de 25.05.2020, se reintroduc la tranzacționare acțiunile emise de  

SIF TRANSILVANIA 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 SIF TRANSILVANIA SA și se va transmite 

B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 


