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DECIZIA NR. 1456/24.10.2022 
 

 

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 

(denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Muntenia Invest S.A. și la entitățile 

administrate, S.I.F. Muntenia S.A. și FDI Plus Invest, în baza planului de control pe anul 2022, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și 

răspunsurile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă 

dna. Florica Trandafir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în perioada 

24.10.2005 – 04.10.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile 

aferente funcției deținute: 

 

În ședința Consiliului de Administrație din data de 12.03.2020, dna. Florica Trandafir, în 

calitate de Președinte CA, a participat și a votat remunerația suplimentară a conducerii 

executive, inclusiv remunerația cuvenită acesteia în calitate de Director Administrare 

Corporativă, deși aceasta, conform prevederilor procedurii interne Politica și practicile de 

remunerare (POPREMUN) trebuia să nu participe la decizie. Se constată astfel nerespectarea 

prevederilor procedurii interne Politica și practicile de remunerare (Procedura POPREMUN), 

variantele valabile în perioada controlată, respectiv membrii Consiliului de Administrație care 

au o funcție executivă în cadrul MI nu vor participa la deciziile privind remunerația lor. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012 

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a 

investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de 

capital, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198 

alin. (1) și (3), art. 199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, 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 19.10.2022, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

 

D E C I Z I E 

 

Art. 1 Se sancționează cu avertisment dna. Florica Trandafir, în calitate de Președinte al 

Consiliului de Administrație al S.A.I. Muntenia Invest S.A. la data de 12.03.2020. 

 

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, dna Florica Trandafir poate formula contestație la Curtea de 

Apel București, 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. 
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Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 196 alin. (6) coroborat cu art. 

198 alin. (4) din O.UG. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată dnei Florica Trandafir și S.A.I. Muntenia Invest S.A.  

 

Art. 5 Decizia nr. 1456/24.10.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna 

Florica Trandafir. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

 

Nicu MARCU 

 

 

 

Avizat, 

  

VICEPREȘEDINTE  

 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

 

 

Director General     Gheorghe Ovidiu PETRU 

 

Șef Serviciu      Marius MIHAI 

 

Responsabil piețe reglementate (control)  George MORARU 

 

Specialist Piețe Reglementate            Oana STROE 

 

Specialist Piețe Reglementate       Alexandra ENE 

 

Auditor IT – Consultant în informatică  Răzvan GHIOCA 
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