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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 156 / 02.09.2020 

 

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/218/07.01.2020 și completată ulterior cu adresele cu nr. RG/4115/04.02.2020,  

nr. RG/15231/25.05.2020 și cu nr. RG/20120/15.07.2020, nr. RG/21663/29.07.2020 și cu 

RG/22622/04.08.2020 

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

02.09.2020, 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 Romania Actiuni  administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 

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

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

Actiuni administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în Fondul Deschis de 

Investitii Raiffeisen Romania Dividend. 

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 notei de informare. 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., în formă electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 
 

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

 
Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 156 / 02.09.2020 

 

 

➢ Prospectul de emisiune 

 

”Prospect de emisiune al fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni” 

Se modifică și devine: 

”Prospect de emisiune al Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend” 

 

I.”Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni”  

Se modifică și devine: 

”Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend” 

 

I.1. Generalitati 

”Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni, denumit in 

continuare „Fondul”. ” 

Se modifică și devine: 

”Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend, denumit in 

continuare „Fondul”.” 

Se adaugă fraza: 

”Denumirea anterioara a fondului este Raiffeisen Romania Actiuni, aceasta modificandu-se la momentul 

modificarii prospectului Fondului, respectiv.....” 



I.3. Durata recomandata a investitiilor 

”Avand in vedere obiectivul de crestere a capitalului pe termen mediu si lung al Fondului si faptul ca pe 

termen scurt factorii conjuncturali pot influenta valoarea activelor si deci valoarea unitatii de fond, se 

recomanda  ca durata investitiei sa fie de 7-10 ani.” 

Se modifică și devine: 

”Avand in vedere obiectivul de crestere a capitalului pe termen mediu si lung al Fondului si faptul ca pe 

termen scurt factorii conjuncturali pot influenta valoarea activelor si deci valoarea unitatii de fond, se 

recomanda  ca durata investitiei sa fie de minim 7 ani.” 

I.4. Politica de investitii 

”Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 100% din 

activele Fondului.  

(…) 

Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania (sau alte 

instrumente financiare care generaza expunere pe piata locala de actiuni) este de 75% din activele 

Fondului. 

Fondul investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida si o politica de 

dividende relativ stabila. De asemenea, sunt preferate pentru investitii societatile cu un potential ridicat 

de crestere a valorii actiunilor.  

Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din 

Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele 

reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, 

precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state 

terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

Expunerea maxima realizata de Fond prin investitii in aceste categorii de instrumente este de 15% din 

totalul activelor sale. 

(...) 

Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte 

societati de administrare a investitiilor din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa 

comisioane, corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C.(kick back fee), comisioane care 

reprezinta venituri ale Fondului.” 

Se modifică și devine: 

”Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 100% din 

activele Fondului.  

Fondul va investi cu predilectie in actiuni ale companiilor cu o situatie financiara solida si o politica 

atractiva de distributie de dividende catre actionari. (…) 

Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania (sau alte 

instrumente financiare care generaza expunere pe piata locala de actiuni) este de 55% din activele 

Fondului. 

Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din 

Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele 

reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, 

precum si in valori mobiliare, titluri de participare ale O.P.C., instrumente financiare derivate din state 

terte, in acord cu obiectivul investitional al fondului si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

Expunerea maxima realizata de Fond prin investitii in aceste categorii de instrumente este de 15% din 

totalul activelor sale. 

Fondul va fi administrat in mod activ, iar universul investitional al acestuia nu este limitat prin 

intermediul unui benchmark. 

(...) 

Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. administrate de alte 

societati de administrare a investitiilor/A.F.I.A.  din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa 

comisioane, corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C.(kick back fee), comisioane care 

reprezinta venituri ale Fondului. 

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.” 

 



 

 

I.5. Categorii de instrumente financiare   

”(...) 

Principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi: 

 (...) 

• Titluri de participare ale OPCVM/AOPC mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 

 (...) 

Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de alte 

O.P.C.V.M.si/sau A.O.P.C mentionate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.” 

Se modifică și devine: 

”(...) 

Principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi: 

 (...) 

• Titluri de participare ale OPCVM / FIA  mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 

(...) 

Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de alte 

O.P.C.V.M.si/sau FIA mentionate la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.” 

I.6. Tehnici/instrumente folosite in administrarea portofoliului 

 

Se adaugă paragrafele: 

• ”Tehnici eficiente de administrare a portfoliului, in conformitate cu prevederile art. 179 din 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, precum:  

a) tranzactii de cumparare-revanzare (buy-sell back) si tranzactii de vanzare-recumparare 

(sell-buy back) – acestea reprezinta tranzactii prin care o contraparte cumpara sau vinde 

instrumente financiare, fiind de acord sa vanda sau, respectiv, sa cumpere inapoi 

instrumente financiare similare, la un pret specificat la o data ulterioara; aceste tranzactii 

sunt tranzactii de cumparare-revanzare pentru contrapartea care cumpara instrumentele 

financiare si tranzactii de vanzare-recumparare pentru contrapartea care le vinde; 

b) tranzactii de rascumpare – acestea reprezinta tranzactii care fac obiectul unor acorduri prin 

care o contraparte transfera instrumente financiare cu angajamentul de a le rascumpara la 

un pret specificat, la o data viitoare precizata, reprezentand un “acord repo” pentru 

contrapartea care vinde instrumentele financiare si un “acord reverse repo” pentru 

contrapartea care le cumpara; acordul nu permite unei contraparti sa transfere anumite 

instrumente financiare mai multor contraparti. 

Ultilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portfoliului are drept scop generarea unor venituri 

suplimentare pentru Fond.  

Tipurile de active care vor face obiectul acestor tehnici eficiente de administrare a portfoliului vor fi 

reprezentate exclusiv de valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele 

membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiul Economic European sau de autoritatile publice 

locale ale acestora. Proportia maxima de active care pot face obiectul operatiunilor de buy-sell back si a 

acordurilor reverse repo este de 25% din activul total al fondului, in timp ce proportia preconizata de 

active ce vor face obiectul acestora este de aproximativ 10%. De asemenea, proportia maxima de active 

care pot face obiectul operatiunilor de sell-buy back si a acordurilor repo este de 25% din activul total 

al fondului, in timp ce proportia preconizata de active ce vor face obiectul acestora este de aproximativ 

10%. 

Vor fi derulate astfel de operatiuni in mod exclusiv cu institutii financiare, in conditiile evitarii 

conflictelor de interese intragrup. In acest sens vor fi evaluate in mod obiectiv ofertele primite de la 

contraparti, pe criterii de risc, cost si performanta. Contrapartile vor fi selectate pe criterii legate de 

evaluarea riscului de credit aferent acestora, cum ar fi: indicatori financiari (privind capitalul, activele, 

profitabilitate si lichiditatea), suport de la societatea mama (daca este cazul), rating de credit pentru 

contraparte si/sau societatea mama acordat de agentiile de rating, garantii. Avand in vedere faptul ca 

aceste tranzactii sunt colateralizate, nu se impune un nivel minim de rating de credit. 



Garantiile acceptate in cadrul acestor tranzactii (prin garantii se intelege toate activele primite de Fond 

in contextul tehnicilor eficiente de administrarea portofoliului) sunt reprezentate de numerar, valori 

mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele membre ale Uniunii Europene 

sau apartinand Spatiul Economic European sau de autoritatile publice locale ale acestora, cu scadenta in 

general mai mica de 10 ani si scor BVAL (calculat de Bloomberg) de minim 8. Astfel, garantiile 

acceptate vor fi emise de entitati independente de contraparti, fiind asigurat un grad redus de corelare  

cu performantele contrapartii. In vederea asigurarii unui nivel adecvat de diversificare a garantiilor, 

acestea vor fi luate in calcul la verificarea respectarii limitelor investitionale aplicabile fondului. 

Valoarea de piata a colateralului la momentul incheierii operatiunilor de buy-sell back si a acordurilor 

reverse repo trebuie sa acopere cel putin contravaloarea sumei plasate. Marjele de ajustare a garantiei 

vor fi stabilite in functie de riscul de credit al contrapartidei, durata tranzactiei, precum si tipul si 

maturitatea titlurilor folosite drept garantie. 

Garantiile primite sub forma de valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare vor fi tinute in 

custodie la depozitarul Fondului. Garantiile vor fi evaluate zilnic in baza metodei bazate pe utilizarea 

cotatiilor relevante de piata. In functie de prevederile contractuale agreate cu contrapartile, pot fi utilizate 

marje de variatie zilnice.  

Tipurile de tranzactii mentionate mai sus sunt supuse riscului legal. Acestea sunt incheiate in baza unui 

contract scris, care reglementeaza modalitatea de solutionare a litigiilor, legea aplicabila si instantele 

competente. In situatia in care instanta identifica incheierea tranzactiilor in anumite imprejurari (leziune, 

dol, procedura de redresare/rezolutie, tranzactie incheiate in dauna creditorilor) poate adopta o hotarare 

in urma careia prejudiciul sa nu fie acoperit. Riscurile rezultate din aceste activitati, precum riscul 

operational, riscul de lichiditate si riscul de contraparte sunt prezentate mai jos. Aceste riscuri sunt 

monitorizate in cadrul procesului de administrare a riscurilor.  

Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin 

Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor 

operatiuni.  

Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind 

incasate de contrapartea tranzactiei. Fondul poate derula astfel de operatiuni inclusiv cu entitati membre 

ale grupului Raiffeisen. Comisioanele aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a 

portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si 

sunt incasate de catre banca depozitara a fondului, Raiffeisen Bank.” 

 

I.7. Riscuri si politici de administrare/reducere a riscurilor 

 

Se adaugă paragraful: 

”Pentru a reduce expunerea la riscul de contraparte care rezulta din tehnicile eficiente de administrare a 

portofoliului (ex: contracte reverse repo) fondul primeste colateral, cu respectarea cerintelor prevazute 

de reglementarile in vigoare. Valoarea de piata a colateralului la momentul incheierii contractului trebuie 

sa acopere cel putin contravaloarea sumei plasate. Colateralul poate fi format integral din valori 

mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele membre ale Uniunii Europene 

sau apartinand Spatiul Economic European sau de autoritatile publice locale ale acestora. Marjele de 

ajustare a colateralului vor fi stabilite in functie de riscul de credit al contrapartidei, durata tranzactiei, 

precum si tipul si maturitatea titlurilor folosite drept colateral.” 

II. Societatea de administrare 

”II.1. Generalitati 

(…) 

Organismele de plasament colectiv administrate de catre S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sunt: 

(…) 

3. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Confort EURO” 

Se modifică și devine: 



II. Societatea de administrare 

”II.1. Generalitati 

(…) 

Organismele de plasament colectiv administrate de catre S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA sunt: 

(…) 

3. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Obligatiuni  

(…) 

13. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity 

14. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Global Bonds” 

IV.4. Comisioane si alte cheltuieli 

”IV.4.1.Comisioane suportate de investitorii Fondului 

 

La data autorizarii modificarii Prospectului prin Autorizatia ASF nr ................., valoarea comisionului 

de subscriere este 0.7% iar comisionul de rascumparare este zero.” 

Se modifică și devine: 

IV.4. Comisioane si alte cheltuieli 

”IV.4.1.Comisioane suportate de investitorii Fondului 

 

La data ultimei autorizari a Prospectului de Emisiune valoarea comisionului de subscriere este 0% iar 

comisionul de rascumparare este zero.” 

Anexa 

”Societatea de administrare  a incheiat Contract de Distribuire a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank 

S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 

014476, distribuirea unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A. Lista agentiilor 

Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul 

societatii. 

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond se pot face si prin intermediul serviciului Raiffeisen 

Direct al Raiffeisen Bank S.A. Subscrierile de unitati de fond se pot realiza si prin aplicatia de Internet 

Banking. 

Pentru accesarea acestui serviciu investitorii/imputernicitii trebuie sa semneze un contract cu Raiffeisen 

Bank S.A. in scopul transmiterii prin telefon a ordinelor de subscriere si/sau rascumparare. Contractul 

stabileste cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre Raiffeisen Bank S.A. (in calitate de 

distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii Fondului si 

transmiterea catre Societatea de administrare  a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere si/sau 

ordine de rascumparare a unitatilor de Fond. Investitorii/imputernicitii acestora care au deja semnat un 

contract valabil pentru serviciul Raiffeisen Direct pot efectua operatiuni cu unitati de fond prin 

intermediul acestui serviciu. 

In cazul disfunctionalitatii sistemului Raiffeisen Direct  toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua 

la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.” 

Se modifică și devine: 

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank 

S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 

014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A.  



Lista agentiilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata 

pe website-ul societatii. 

 

 

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la 

distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul in baza 

contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind 

mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina 

https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/. 

 

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica 

a ordinelor de subscriere si rascumparare. 

 

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului. 

 

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta 

toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.” 

 

➢ Regulile fondului 

 

”Regulile Fondului Deschis de Investiti Raiffeisen Romania Actiuni” 

Se modifică și devine: 

”Regulile Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend” 

1.1. Datele de identificare a societatii de administrare  

”Societatea initiatoare a Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni, denumit in 

cele ce urmeaza Fondul, este S.A.I. Raiffeisen Asset Managament S.A., denumita in continuare 

„Societatea de administrare” constituita ca societate comerciala pe actiuni in virtutea Legii nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu o durata nelimitata de 

functionare, fiind inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 

J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea 

Floreasca nr. 246 D, etaj II, camera nr.2, sector 1, Romania, 014476, telefon 021.306.1711; fax 

021.312.05.33, adresa de web: www.raiffeisenfonduri.ro, e-mail: office@raiffeisenfonduri.ro. ” 

Se modifică și devine: 

”Societatea initiatoare a Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend, denumit in 

cele ce urmeaza Fondul, este S.A.I. Raiffeisen Asset Managament S.A., denumita in continuare 

„Societatea de administrare” constituita ca societate comerciala pe actiuni in virtutea Legii nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu o durata nelimitata de 

functionare, fiind inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 

J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea 

Floreasca nr. 246 D, etaj II, camera nr.2, sector 1, Romania, 014476, telefon 021.306.1711; fax 

021.312.05.33, adresa de web: www.raiffeisenfonduri.ro,e-mail:office@raiffeisenfonduri.ro.” 

 

”3. INFORMATII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII RAIFFEISEN 

ROMANIA ACTIUNI” 

Se modifică și devine: 

”3. INFORMATII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII RAIFFEISEN 

ROMANIA DIVIDEND” 

 

3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului 

”Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 100% din activele 

Fondului 

Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania (sau alte 

instrumente financiare care generaza expunere pe piata locala de actiuni) este de 75% din activele 

Fondului. 



Fondul investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida si o politica de 

dividende relativ stabila. De asemenea, sunt preferate pentru investitii societatile cu un potential ridicat 

de crestere a valorii actiunilor.  

Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din 

Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele 

reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, 

precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state 

terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

Expunerea maxima realizata de Fond prin investitii in aceste categorii de instrumente este de 15% din 

totalul activelor sale.” 

Se modifică și devine: 

3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului 

”Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 100% din 

activele Fondlui.  

Fondul va investi cu predilectie in actiuni ale companiilor cu o situatie financiara solida si o politica 

atractiva de distributie de dividende catre actionari. (…) 

Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania (sau alte 

instrumente financiare care generaza expunere pe piata locala de actiuni) este de 55% din activele 

Fondului. 

Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din 

Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele 

reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, 

precum si in valori mobiliare, titluri de participare ale O.P.C., instrumente financiare derivate din state 

terte, in acord cu obiectivul investitional al fondului si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  

Expunerea maxima realizata de Fond prin investitii in aceste categorii de instrumente este de 15% din 

totalul activelor sale. 

Fondul va fi administrat in mod activ, iar universul investitional al acestuia nu este limitat prin 

intermediul unui benchmark.” 

 

3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului 

”(…) 

Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. administrate de alte 

societati de administrare a investitiilor din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa comisioane 

corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C.(kick back fee), comisioane care reprezinta  

venituri ale Fondului.” 

Se modifică și devine: 

3.1.1. Politica de investitii, obiectivele financiare ale fondului 

”(…) 

Pentru investitiile efectuate in titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau F.I.A. administrate de alte 

societati de administrare a investitiilor/A.F.I.A. din state membre sau tari terte, Fondul va putea incasa 

comisioane corespunzatoare investitiei efectuate in respectivul O.P.C. (kick back fee), comisioane care 

reprezinta  venituri ale Fondului. 

Fondul nu va investi în instrumente de tipul Total Return Swap.” 

 

3.1.2. Categorii de instrumente financiare 

”Principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi: 

(…) 

• Titluri de participare ale OPCVM /A.O.P.C mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 

(…)  

 (11) Fondul nu poate detine mai mult de: 

(…) 

a) 10% din obligatiunile unui emitent;  

b) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM si/sau AOPC metionate  la art. 82 lit. d) din 

O.U.G. nr. 32/2012;  



(…) 

(13) Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de alte 

OPCVM si/sau A.O.P.C. mentionate  la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012. 

(…)” 

Se modifică și devine: 

3.1.2. Categorii de instrumente financiare 

”Principalele categorii de instrumente financiare in care se va investi: 

(…) 

• Titluri de participare ale OPCVM /FIA mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 

(…)  

(11) Fondul nu poate detine mai mult de: 

(…) 

a) 10% din obligatiunile unui emitent;  

b) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM si/sau FIA metionate  la art. 82 lit. d) din 

O.U.G. nr. 32/2012;  

(…) 

(13) Fondul nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de alte 

OPCVM si/sau FIA mentionate  la art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012. 

(…)” 

3.1.3. Instrumente tehnice folosite in administrarea portofoliului 

 

Au fost adăugate paragrafele: 

• ”Tehnici eficiente de administrare a portfoliului, in conformitate cu prevederile art. 179 din 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, precum:  

c) tranzactii de cumparare-revanzare (buy-sell back) si tranzactii de vanzare-recumparare 

(sell-buy back) – acestea reprezinta tranzactii prin care o contraparte cumpara sau vinde 

instrumente financiare, fiind de acord sa vanda sau, respectiv, sa cumpere inapoi 

instrumente financiare similare, la un pret specificat la o data ulterioara; aceste tranzactii 

sunt tranzactii de cumparare-revanzare pentru contrapartea care cumpara instrumentele 

financiare si tranzactii de vanzare-recumparare pentru contrapartea care le vinde; 

d) tranzactii de rascumpare – acestea reprezinta tranzactii care fac obiectul unor acorduri prin 

care o contraparte transfera instrumente financiare cu angajamentul de a le rascumpara la 

un pret specificat, la o data viitoare precizata, reprezentand un “acord repo” pentru 

contrapartea care vinde instrumentele financiare si un “acord reverse repo” pentru 

contrapartea care le cumpara; acordul nu permite unei contraparti sa transfere anumite 

instrumente financiare mai multor contraparti. 

Ultilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portfoliului are drept scop generarea unor venituri 

suplimentare pentru Fond.  

 

Tipurile de active care vor face obiectul acestor tehnici eficiente de administrare a portfoliului vor fi 

reprezentate exclusiv de valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele 

membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiul Economic European sau de autoritatile publice 

locale ale acestora. Proportia maxima de active care pot face obiectul operatiunilor de buy-sell back si a 

acordurilor reverse repo este de 25% din activul total al fondului, in timp ce proportia preconizata de 

active ce vor face obiectul acestora este de aproximativ 10%. De asemenea, proportia maxima de active 

care pot face obiectul operatiunilor de sell-buy back si a acordurilor repo este de 25% din activul total 

al fondului, in timp ce proportia preconizata de active ce vor face obiectul acestora este de aproximativ 

10%. 

 

Vor fi derulate astfel de operatiuni in mod exclusiv cu institutii financiare, in conditiile evitarii 

conflictelor de interese intragrup. In acest sens vor fi evaluate in mod obiectiv ofertele primite de la 

contraparti, pe criterii de risc, cost si performanta. Contrapartile vor fi selectate pe criterii legate de 



evaluarea riscului de credit aferent acestora, cum ar fi: indicatori financiari (privind capitalul, activele, 

profitabilitate si lichiditatea), suport de la societatea mama (daca este cazul), rating de credit pentru 

contraparte si/sau societatea mama acordat de agentiile de rating, garantii. Avand in vedere faptul ca 

aceste tranzactii sunt colateralizate, nu se impune un nivel minim de rating de credit. 

 

Garantiile acceptate in cadrul acestor tranzactii (prin garantii se intelege toate activele primite de Fond 

in contextul tehnicilor eficiente de administrarea portofoliului) sunt reprezentate de numerar, valori 

mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele membre ale Uniunii Europene 

sau apartinand Spatiul Economic European sau de autoritatile publice locale ale acestora, cu scadenta in 

general mai mica de 10 ani si scor BVAL (calculat de Bloomberg) de minim 8. Astfel, garantiile 

acceptate vor fi emise de entitati independente de contraparti, fiind asigurat un grad redus de corelare  

cu performantele contrapartii. In vederea asigurarii unui nivel adecvat de diversificare a garantiilor, 

acestea vor fi luate in calcul la verificarea respectarii limitelor investitionale aplicabile fondului. 

Valoarea de piata a colateralului la momentul incheierii operatiunilor de buy-sell back si a acordurilor 

reverse repo trebuie sa acopere cel putin contravaloarea sumei plasate. Marjele de ajustare a garantiei 

vor fi stabilite in functie de riscul de credit al contrapartidei, durata tranzactiei, precum si tipul si 

maturitatea titlurilor folosite drept garantie. 

 

Garantiile primite sub forma de valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare vor fi tinute in 

custodie la depozitarul Fondului. Garantiile vor fi evaluate zilnic in baza metodei bazate pe utilizarea 

cotatiilor relevante de piata. In functie de prevederile contractuale agreate cu contrapartile, pot fi utilizate 

marje de variatie zilnice.  

Tipurile de tranzactii mentionate mai sus sunt supuse riscului legal. Acestea sunt incheiate in baza unui 

contract scris, care reglementeaza modalitatea de solutionare a litigiilor, legea aplicabila si instantele 

competente. In situatia in care instanta identifica incheierea tranzactiilor in anumite imprejurari (leziune, 

dol, procedura de redresare/rezolutie, tranzactie incheiate in dauna creditorilor) poate adopta o hotarare 

in urma careia prejudiciul sa nu fie acoperit. Riscurile rezultate din aceste activitati, precum riscul 

operational, riscul de lichiditate si riscul de contraparte sunt prezentate mai jos. Aceste riscuri sunt 

monitorizate in cadrul procesului de administrare a riscurilor.  

Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin 

Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor 

operatiuni.  

Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind 

incasate de contrapartea tranzactiei. Fondul poate derula astfel de operatiuni inclusiv cu entitati membre 

ale grupului Raiffeisen. Comisioanele aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a 

portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si 

sunt incasate de catre banca depozitara a fondului, Raiffeisen Bank.” 

 

 

3.1.4. Durata recomandata a investitiilor 

”Avand in vedere obiectivul de crestere pe termen mediu si lung al Fondului si faptul ca pe termen scurt 

factorii conjuncturali pot influenta pretul activelor si deci valoarea unitatii de fond, se recomanda  ca 

durata investitiei sa fie de 7-10 ani. Cu toate acestea, unitatile de fond pot fi rascumparate in orice 

moment.” 

Se modifică și devine: 

3.1.4. Durata recomandata a investitiilor 

”Avand in vedere obiectivul de crestere pe termen mediu si lung al Fondului si faptul ca pe termen scurt 

factorii conjuncturali pot influenta pretul activelor si deci valoarea unitatii de fond, se recomanda  ca 

durata investitiei sa fie de minim 7 ani. Cu toate acestea, unitatile de fond pot fi rascumparate in orice 

moment.” 

I.7. Riscuri si politici de administrare/reducere a riscurilor 

 

A fost adăugat paragraful: 

”Pentru a reduce expunerea la riscul de contraparte care rezulta din tehnicile eficiente de administrare a 

portofoliului (ex: contracte reverse repo) fondul primeste colateral, cu respectarea cerintelor prevazute 

de reglementarile in vigoare. Valoarea de piata a colateralului la momentul incheierii contractului trebuie 



sa acopere cel putin contravaloarea sumei plasate. Colateralul poate fi format integral din valori 

mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statele membre ale Uniunii Europene 

sau apartinand Spatiul Economic European sau de autoritatile publice locale ale acestora. Marjele de 

ajustare a colateralului vor fi stabilite in functie de riscul de credit al contrapartidei, durata tranzactiei, 

precum si tipul si maturitatea titlurilor folosite drept colateral.” 

Anexa  

 

”Societatea de administrare  a incheiat Contract de Distribuire a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank 

S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 

014476, distribuirea unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A. Lista agentiilor 

Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata pe website-ul 

societatii. 

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond se pot face si prin intermediul serviciului Raiffeisen 

Direct al Raiffeisen Bank S.A. Subscrierile de unitati de fond se pot realiza si prin aplicatia de Internet 

Banking. 

Pentru accesarea acestui serviciu investitorii/imputernicitii trebuie sa semneze un contract cu Raiffeisen 

Bank S.A. in scopul transmiterii prin telefon a ordinelor de subscriere si/sau rascumparare. Contractul 

stabileste cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre Raiffeisen Bank S.A. (in calitate de 

distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii Fondului si 

transmiterea catre Societatea de administrare  a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere si/sau 

ordine de rascumparare a unitatilor de Fond. Investitorii/imputernicitii acestora care au deja semnat un 

contract valabil pentru serviciul Raiffeisen Direct pot efectua operatiuni cu unitati de fond prin 

intermediul acestui serviciu. 

In cazul disfunctionalitatii sistemului Raiffeisen Direct  toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua 

la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.” 

Se modifică și devine: 

 

”Societatea de Administrare a incheiat Contract de Distributie a unitatilor de fond cu Raiffeisen Bank 

S.A., cu sediul central in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod 

014476, distributia unitatilor de fond realizandu-se in agentiile Raiffeisen Bank S.A.  

Lista agentiilor Raiffeisen Bank prin care se realizeaza distributia va fi actualizata periodic si publicata 

pe website-ul societatii. 

Subscrierile si rascumpararile de unitati de fond pot fi realizate si folosind mijloace de comunicare la 

distanta, oferite de Distribuitorul, Raiffeisen Bank. Acestea sunt agreate cu investitorul in baza 

contractului de preluare si transmitere de ordine privind serviciul respectiv. Mai multe informatii privind 

mijloacele de comunicare la distanta oferite de distribuitor se gasesc pe pagina 

https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid/. 

In situatii exceptionale Raiffeisen Bank poate activa serviciul de call center pentru preluarea telefonica 

a ordinelor de subscriere si rascumparare. 

Distributia de unitati de fond la distanta de catre Raiffeisen Bank se realizeaza cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare aplicabile Distribuitorului. 

In cazul disfunctionalitatii posibilitatii de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanta 

toate operatiile cu unitati de fond se vor efectua la sediul unitatilor Raiffeisen Bank.” 

 

➢ Contract de societate 

 

”CONTRACT DE SOCIETATE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII RAIFFEISEN 

ROMANIA ACTIUNI” 

Se modifică și devine: 

”CONTRACT DE SOCIETATE AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII RAIFFEISEN 

ROMANIA DIVIDEND” 

 

”Prin prezentul contract, la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., se constituie Fondul 

Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni, cuprinzand totalitatea contributiilor banesti la acest 

fond printr-o oferta publica continua de unitati de fond care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, 



precum si activele achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu 

diversificat de valori mobiliare  transferabile.  

Investitorii fondului sunt parte a prezentului Contract de societate” 

Se modifică și devine: 

”Prin prezentul contract, la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., se constituie Fondul 

Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend, cuprinzand totalitatea contributiilor banesti la acest 

fond printr-o oferta publica continua de unitati de fond care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, 

precum si activele achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu 

diversificat de valori mobiliare  transferabile.  

Investitorii fondului sunt parte a prezentului Contract de societate.” 

 

1. Denumirea Fondului 

 

Se adaugă paragraful: 

”Denumirea anterioara a fondului este Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Actiuni, aceasta 

modificandu-se la momentul modificarii prospectului Fondului, respectiv________.” 

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

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1039 / 03.09.2020 

   

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. 475/08.04.2020 prin care s-a aprobat anunţul prin care societatea 

TMK-EUROPE GmbH își exprimă intenția privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor 

societății TMK – Artrom S.A. Slatina,  

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

financiare şi operaţiuni de piaţă,  

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei IFB FINWEST S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente 

retragerii acționarilor societății TMK – Artrom S.A. Slatina 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 

02.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:    

DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piata reglementată administrată de  B.V.B. – segment  

Principal acţiunile emise de societatea TMK – Artrom S.A. Slatina (CUI  1510210) începând 

cu data de 07.09.2020. 

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

TMK – Artrom S.A. Slatina vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 

6,0398 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de societatea  

TMK-EUROPE GmbH în favoarea acestora la UniCredit Bank SA 

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

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1042 / 03.09.2020    

 

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. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei IFB FINWEST S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente 

retragerii acționarilor societății TMK – Artrom S.A. Slatina în conformitate cu dispoziţiile 

art.42 din Legea nr. 24/2017,   

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1039/03.09.2020 de retragere de la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de societatea TMK – Artrom S.A Slatina, 

 

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

02.09.2020, 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 TMK – Artrom S.A. Slatina 

(CUI  1510210) începând cu data de 07.09.2020. 

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

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1049 / 04.09.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Ștefan Szabo  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 808/08.07.2020 

 

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. 808/08.07.2020. 

 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23412/11.08.2020, 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.808/08.07.2020, prin care solicită „admiterea plângerii prealabile și, pe cale de consecință,  

revocarea în tot a Deciziei nr. 808/08.07.2020 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 02.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emitere următorul act individual: 

DECIZIE 

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

Deciziei A.S.F. nr. 808/08.07.2020, 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. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1050 / 04.09.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de  

dl. Dumitru Carapiti, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere  

al SIF Transilvania S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 811/08.07.2020 

 

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 membru 

al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. (denumit în continuare “petentul”), 

împotriva Deciziei A.S.F. nr.811/08.07.2020. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23147/07.08.2020, petentul a formulat 

plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 811/08.07.2020, solicitând “admiterea 

plângerii prealabile și, pe cale de consecință,  revocarea în tot a Deciziei nr. 811/08.07.2020 

și înlăturarea sancțiunii dispuse ca fiind nelegală și netemeinică”. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 811/08.07.2020 s-a decis sancționarea petentului cu 

amendă în cuantum de 20.000 lei.      

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 02.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

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

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

nr.811/08.07.2020, 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. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1051 / 04.09.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Marchiș Liliana  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 818/08.07.2020 

 

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 doamna Marchiș Liliana împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 818/08.07.2020. 

 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23190/10.08.2020, doamna Marchiș 

Liliana, numită în continuare ”petenta”, a formulat plângere prealabilă împotriva  

Deciziei A.S.F. nr. 818/08.07.2020 solicitând, în temeiul Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, admiterea plângerii prealabile și, ”pe cale de consecință, anularea în parte a 

deciziei ca neîntemeiată, cu consecința exonerării de la plata amenzii”. 

 

Prin Decizia A.S.F. nr. 818/08.07.2020 s-a dispus sancționarea doamnei Marchis 

Liliana, în calitate de acționar majoritar al SOCIETĂȚII IT TRANSILVANIA INVEST S.A. 

Cluj – Napoca, acţionar al SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca, 

cu amendă în cuantum de 90.000 lei. Totodată, s-a dispus în sarcina petentei obligația depunerii 

la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei, singură sau împreună cu persoanele cu 

care acţionează în mod concertat, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie 

a SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca. 

 

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 02.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Marchiș Liliana împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 818/08.07.2020, 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, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1052 / 04.09.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Gheorghe LUȚAC  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 810/08.07.2020 

 

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 Gheorghe LUȚAC împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 810/08.07.2020. 

 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23411/11.08.2020 și la Direcția Juridică sub 

nr. PVP-DJ/3991/13.08.2020, domnul Gheorghe LUȚAC, numit în continuare ”petentul”, a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 810/08.07.2020, solicitând, în 

temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, admiterea plângerii prealabile și 

revocarea deciziei contestate. 

 

Prin Decizia A.S.F. nr. 810/08.07.2020 s-a dispus sancționarea domnului Gheorghe 

LUȚAC, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., cu 

amendă în cuantum de 15.000 lei. 

 

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 02.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Gheorghe LUȚAC împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 810/08.07.2020, 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. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 


