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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 412 / 01.04.2022 

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

art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 212 alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la Bursa de Valori București S.A., în baza 

planului de control 2021 – trimestrul IV și planului de control 2022 – trimestrul I, deficiențele, 

riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, 

precum și răspunsul acesteia la procesul verbal de control,  



În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. 

nr.4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (3) lit. b) pct. i) din Regulamentul 

A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a 

finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 lit. b) din Regulamentul 

A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară şi entităţile reglementate de aceasta, cu modificările și 

completările ulterioare și art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 30.03.2022, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Bursei de Valori București S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu  

nr. PJR11OPPR/400001, identificată prin CUI 17777754, înregistrată la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului cu nr. J40/12328/2005, cu sediul social în București, Blvd. Carol I  

nr. 34-36, et. 14, Sector 2, obligația implementării în termen de cel mult 90 de zile a măsurilor de 

remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii. 

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile 

lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, Bursa de Valori București S.A. va informa 

în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și 

documentele justificative aferente. 

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, Bursa de Valori București S.A. poate formula contestație la 

Curtea de Apel București, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în condițiile prevăzute de Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 

30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea 

prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea 

nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Bursei de Valori București S.A. 

Art. 6. Decizia nr. 412/01.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

Bursa de Valori București S.A. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 413 / 01.04.2022 

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

art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 212 alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la Bursa de Valori București S.A., în baza 

planului de control 2021 – trimestrul IV și planului de control 2022 – trimestrul I, procesul verbal 

întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, 

s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Cristian Bornoiu, în calitate 

de ofițer de conformitate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor / finanțării terorismului 

(SB/FT), începând cu data de 15.01.2020, în cadrul Bursei de Valori București S.A.: 

 

1. Procedura Bursei de Valori București S.A. pentru prevenirea și combaterea spălării 

banilor și a finanțării terorismului, varianta revizuită și aprobată în data de 20.04.2021, nu 

conținea criteriile, aspectele şi scenariile în funcție de care se urmărește identificarea 

tranzacțiilor legate între ele, precum şi intervalele de timp pentru urmărirea diferitelor 

categorii de tranzacții din perspectiva încadrării tranzacțiilor pentru acest scop, contrar 

prevederilor art. 21 alin. (3) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea 

măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin 

intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. iii), 

art.259 alin. (2), art. 260 alin. (1), din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării. 

 

2. Fișele de post ale ofițerului de conformitate, administratorului de risc și a doi angajați din 

cadrul Departamentului Admitere la Tranzacționare, în vigoare la data controlului, nu 

conțineau expres atribuțiile specifice și concrete ce le revin acestora pe linia prevenirii şi 

combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului. Astfel, s-a constatat nerespectarea 

prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 



Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art.259 

alin. (2), art. 260 alin. (1), din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) pct. i), art. 259, art.260 

alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2016 privind piețele de instrumente financiare, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 30.03.2022, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Cristian Bornoiu, în calitate de ofițer de 

conformitate SB/FT în cadrul Bursei de Valori București S.A.  

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Cristian Bornoiu poate formula contestație la Curtea 

de Apel București, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în condițiile prevăzute de Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 

30 de zile de la data comunicării.  

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea 

nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Cristian Bornoiu și Bursei de Valori București 

S.A. 

Art. 5. Decizia nr. 413/01.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

dl. Cristian Bornoiu. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 438 / 07.04.2022 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Bogdan Alexander 

Adamescu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 171 / 17.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea 

acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și reprezentant legal al 

societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A.,  

cu amendă în valoare de 25.000 de lei 

 

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), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din 

O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 

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

completările ulterioare, 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 Bogdan Alexander Adamescu 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 171/17.02.2022. 

 

În urma analizei realizate au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu  

nr. RG/7814/10.03.2022, domnul Bogdan Alexander Adamescu, numit în continuare petentul, prin 

reprezentant convențional – S.C.P. Duțescu și Asociații, în calitate de Președinte al Consiliului de 

administrație al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A., 

denumită în continuare și societatea, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. 

nr.171/17.02.2022, solicitând: 

- În principal - revocarea în tot a deciziei; 

- În subsidiar - înlocuirea măsurii amenzii aplicate cu măsura prevăzută de art. 147 alin.(1) 

lit. a) din Legea nr. 24/20171. 

Prin Decizia A.S.F. nr. 171/17.02.2022 s-a dispus sancționarea domnului  

Bogdan Alexander Adamescu în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și 

reprezentant legal al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA 

S.A., cu amendă în valoare de 25.000 de lei. 

                                                           
1  Art. 147. - (1) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 146 pot fi aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri 

administrative: 

                        a) o declaraţie publică în care se indică persoana fizică sau entitatea legală responsabilă şi natura încălcării; 

 



În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/1264.4/30.03.2022 privind respingerea 

plângerii prealabile formulată de domnul Bogdan Alexander Adamescu împotriva Deciziei A.S.F. 

nr. 171/17.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de Președinte al 

Consiliului de administrație și reprezentant legal al societății COMPANIA HOTELIERĂ 

INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A., cu amendă în valoare de 25.000 de lei și a hotărârii 

adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 06.04.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Bogdan Alexander Adamescu 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 171/17.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate 

de Președinte al Consiliului de administrație și reprezentant legal al societății COMPANIA 

HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A., cu amendă în valoare de 25.000 de lei, 

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

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 438/07.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului. 

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură 

comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 447 / 08.04.2022 

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

alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) 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 și ale art. 32 - 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind 

activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările 

și completările ulterioare.  

Având în vedere următoarele:  

- în conformitate cu raportarea înregistrată la A.S.F în data de 16.02.2022, ca urmare a 

tranzacțiilor din data de 15.02.2022 cu acțiuni emise de Braiconf S.A. Brăila, domnul 

Toderiță Ștefan - Alexandru a informat A.S.F. și emitentul despre faptul că singur a 

depășit pragul de 10% din drepturile de vot asupra emitentului.  

Ca urmare a notificării primite, din verificările efectuate, s-au identificat următoarele 

informații:  



- la data de 20.04.2012, potrivit raportării publicate pe pagina emitentului de la Bursa de 

Valori București, deținerea domnului Toderiță Ștefan - Alexandru era zero; 

- la data de 01.04.2021, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor din 12.04.2021, domnul Toderiță Ștefan - Alexandru deținea 4,93%; 

- la data de 18.01.2022, data consolidării registrului, ulterior operării majorării 

capitalului social aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 

susmenționată, domnul Toderiță Ștefan - Alexandru deținea 8,44%. 

Astfel, atingerea/depășirea poziției de 5% din drepturile de vot asupra Braiconf S.A. Brăila 

s-a realizat ulterior datei de 01.04.2021, nefiind transmisă notificarea aferentă, prevăzută de 

dispozițiile art. 69 și art. 72 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, (în prezent art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată). 

În considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, față de fapta constatată, prin 

Raportul de control permanent nr. VPI 2879/03.03.2022, i s-au adus la cunoștință domnului 

Toderiță Ștefan - Alexandru, acționar al emitentului Braiconf S.A. Brăila, concluziile A.S.F., 

învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie 

transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control permanent, însoțite 

de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.  

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7032/03.03.2022, domnul Toderiță Ștefan – 

Alexandru a comunicat, printre altele, faptul că neraportarea depășirii pragului de 5% din 

drepturile de vot asupra Braiconf S.A. Brăila nu a fost o acțiune intenționată, voită sau în urma 

căreia să obțină vreun beneficiu material, fiind doar o scăpare. Prin urmare obiecțiunile formulate 

nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent  

nr. VPI 2879/03.03.2022). De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu 

privire la eventuale alte persoane responsabile. 

În contextul descris, se constată încălcarea de către domnul Toderiță Ștefan – Alexandru a 

prevederilor art. 69 și art. 72 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, (în prezent art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată), faptă ce constituie contravenție potrivit 

art. 126 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă (în prezent art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017, republicată). 

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c) (anterior art. 126 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr.24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) (anterior art. 127 (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea 

nr.24/2017), art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 



Făcând aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru contravenția reținută în sarcina 

domnului Toderiță Ștefan – Alexandru, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul 

Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 

de 06.04.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează, cu avertisment, domnul Toderiță Ștefan – Alexandru, în calitate de 

acționar al emitentului Braiconf S.A. Brăila (CUI 2266085).  

Art. 2. Domnul Toderiță Ștefan – Alexandru poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în 

conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei 

decizii.  

Art. 3. Prezenta decizie se comunică domnului Toderiță Ștefan - Alexandru şi emitentului Braiconf 

S.A. Brăila prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul A.S.F., 

forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secţiunea Sancțiuni/Piaţa de capital şi pe website-ul 

Bursei de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată. 

Art. 4. (1) Decizia nr. 447/08.04.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul  

Toderiță Ștefan – Alexandru.  

  (2) În cazul în care domnul Toderiță Ștefan – Alexandru nu poate fi contactat, prezenta 

decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București și al A.S.F. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 448 / 08.04.2022 

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

și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență 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,  

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) 

și ale art. 218 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind 

emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere Încheierea nr. 213/11.11.2021, pronunțată de Tribunalul Galați, în dosarul 

nr. 2565/121/2011*, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății ICMRS S.A. Galați, 

publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20724/08.12.2021, precum și Decizia civilă 

nr. 25/28.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel Galați, în dosarul nr. 2565/121/2011*/a31, prin 

care s-a menținut starea de faliment a societății ICMRS S.A. Galați, publicată în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență nr. 4044/07.03.2022, pentru acțiunile emise de societatea ICMRS S.A. 

nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată,   

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, coroborate cu prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 06.04.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 12.04.2022, se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de 

tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acţiunile emise de societatea ICMRS 

S.A. Galați (CUI 1633620). 

Art. 2. Decizia nr. 448/08.04.2022 se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, 

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 449 / 08.04.2022 

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

și ale 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,  

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) 

și ale art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările 

ulterioare, 

având în vedere Încheierea nr. 213/11.11.2021, pronunțată de Tribunalul Galați, în dosarul 

nr. 2565/121/2011*, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății ICMRS S.A. Galați, 

publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20724/08.12.2021, precum și Decizia civilă 

nr. 25/28.01.2022, pronunțată de Curtea de Apel Galați, în dosarul nr. 2565/121/2011*/a31, prin 

care s-a menținut starea de faliment a societății ICMRS S.A. Galați, publicată în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență nr. 4044/07.03.2022, pentru acțiunile emise de societatea ICMRS S.A. 

nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată,   

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 448/08.04.2022 de retragere de la tranzacționare a 

acțiunilor emise de societatea ICMRS S.A. Galați, 

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 06.04.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:    

DECIZIE 

Art. 1. La data de 12.04.2022, se radiază din evidenţa Autorității de Supraveghere Financiară 

acţiunile emise de societatea ICMRS S.A. Galați (CUI 1633620). 

Art. 2. Decizia nr. 449/08.04.2022 se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, 

forma electronică.  

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 


