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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. A/29 / 23.12.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și 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 conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
și ale art. 58 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor SSIF Confident Invest București S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-16035/13.11.2013,  
nr. A-17399/29.11.2013 și nr. A-18231/13.12.2013, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se aprobă anunțul preliminar cu privire la oferta publică de preluare voluntară a S.C. UCR S.A. București inițiată de către  
S.C. RCS & RDS S.A. București. 
Art. 2. S.C. RCS & RDS S.A. București intenționează să achiziționeze 232.700 de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al 
emitentului la un preț minim de 25 de lei/acțiune. 
Art. 3. S.C. RCS & RDS S.A. București are obligația de a publica anunțul preliminar până cel târziu în data de 03.01.2014. 
Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la publicarea anunțului preliminar, ofertantul, prin SSIF Confident Invest București S.A., 
are obligația să depună documentația aferentă ofertei publice voluntare de preluare. 
Art. 5. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/721 / 23.12.2013 
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. 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; 

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-16562/19.11.2013 și A-17811/09.12.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. CEMACON S.A. Cluj-Napoca inițiată de SSIF Broker S.A., 
KJK FUND II, S.C. Consultanță Andrei & Andrei S.R.L. și Casa de Insolvență Transilvania SPRL, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 89.854.503 acțiuni, reprezentând 34,18% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,10 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,052 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 06.01.2014-24.01.2014; 
 intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor  
din documentul de ofertă. 



Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. CEMACON S.A. Cluj-Napoca permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului  
de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/722 / 23.12.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și 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, 

având în vedere obligația prevăzută de art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Ordonanței nr. 4/15.01.2013, 
în conformitate cu art. 2732 alin. (1) pct. i) lit. c) și alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei doamna Medintu Daniela Nicoleta în calitate de acționar al  
S.C. UCR S.A. București (CUI:403879). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Doamna Medintu Daniela Nicoleta are obligația ca, în cel mult 30 zile de la emiterea prezentei decizii, să se conformeze 
uneia din obligațiile alternative prevăzută la art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. UCR S.A. București (singură sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat); 

b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, doamna Medintu Daniela Nicoleta  
va fi sancționată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Medintu Daniela Nicoleta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. UCR S.A. cu sediul în Șoseaua Panduri nr. 71, sector 5, București. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/725 / 23.12.2013 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. Brașov a documentelor referitoare la  
Hotărârea AGEA din data de 26.04.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2622/17.05.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 26692/08.05.2013, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. Brașov 
(CUI:1135146) începând cu data de 30.12.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/726 / 23.12.2013 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. Brașov a documentelor referitoare la  
Hotărârea AGEA din data de 26.04.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate,  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2622/17.05.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 26692/08.05.2013, 

având în vedere Decizia nr. A/725/23.12.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FABRICA DE 
ZAHĂR BOD S.A. Brașov, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. Brașov (CUI:1135146) începând cu 
data de 30.12.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/727 / 23.12.2013 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Încheierea nr. 2377/31.10.2013, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3973/30/2012. publicată în BPI nr. 19175/15.11.2013, 

prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. AGROMEC DINIAS S.A. Timiș și a fost numit lichidatorul 
judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC DINIAS S.A. Timiș (CUI:8181085) 
începând cu data de 27.12.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/728 / 23.12.2013 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 



- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Încheierea nr. 2377/31.10.2013, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3973/30/2012. publicată în BPI nr. 19175/15.11.2013, 

prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. AGROMEC DINIAS S.A. Timiș și a fost numit lichidatorul 
judiciar al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. A/727/23.12.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC 
DINIAS S.A. Timiș, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGROMEC DINIAS S.A. Timiș (CUI:8181085) începând cu  
data de 27.12.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/729 / 23.12.2013 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 24.07.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 4267/20.08.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 4299/30.07.2013, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu (CUI:3226682) 
începând cu data de 27.12.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/730 / 23.12.2013 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data 
de 24.07.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 4267/20.08.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 4299/30.07.2013, 

având în vedere Decizia nr. A/729/23.12.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGMONIA S.A. 
Oțelu Roșu, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu (CUI:3226682) începând cu  
data de 27.12.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/731 / 23.12.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și 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 baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 144 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea  
Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr. 2226/20.11.2013, 
înregistrată la A.S.F. cu nr. 16759/20.11.2013, completată prin adresa nr. 17972/11.12.2013, 

ținând cont de Hotărârea AGOA S.C. FCI S.A. nr. 2/11.11.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se validează doamna Dumitrașcu Oana-Mădălina în calitate de reprezentant al Piraeus Bank Romania, membru permanent 
în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA  
nr. 2/11.11.2013. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.  
și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/732 / 23.12.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și 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 baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 144 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea  
Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr. 2226/20.11.2013, 
înregistrată la A.S.F. cu nr. 16759/20.11.2013, completată prin adresa nr. 17972/11.12.2013, 

ținând cont de Hotărârea AGOA S.C. FCI S.A. nr. 2/11.11.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se validează doamna Avram Ioana-Valeria în calitate de reprezentant al Swiss Capital S.A., membru permanent în cadrul 
Consiliului de administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2/11.11.2013. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.  
și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/733 / 23.12.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și 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 baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 144 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea  
Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, 



analizând cererea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr. 2226/20.11.2013, 
înregistrată la A.S.F. cu nr. 16759/20.11.2013, completată prin adresa nr. 17972/11.12.2013, 

ținând cont de Hotărârea AGOA S.C. FCI S.A. nr. 2/11.11.2013, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se validează domnul Tudoran Petrică în calitate de reprezentant al Estinvest S.A., membru permanent în cadrul Consiliului 
de administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2/11.11.2013. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.  
și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/734 / 23.12.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și 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, 

având în vedere prevederile Deciziei C.N.V.M. nr. 74/19.01.2009 și în considerarea faptului că se impune menținerea 
obligațiilor de raportare de către operatorii de piață a listelor instrumentelor financiare admise la tranzacționare în cadrul piețelor 
reglementate administrate de aceștia și a faptului că instrucțiunile de raportare publicate pe website-ul Sectorului instrumentelor și 
investițiilor financiare pot face obiectul unor modificări, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza art. 136 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art. 1 din Dispunerea de măsuri nr. 4/2008 privind semnătura electronică, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Operatorii de piață autorizați de A.S.F. vor transmite zilnic, în format electronic, către A.S.F., lista instrumentelor financiare 
admise la tranzacționare în cadrul piețelor reglementate administrate de aceștia, conform instrucțiunilor publicate pe website-ul A.S.F. 
Art. 2. Lista instrumentelor financiare menționate la art. 1 trebuie să fie semnată electronic conform art. 1 din Dispunerea de măsuri 
nr. 4/24.06.2008, emisă de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie se va comunica operatorilor de piață menționați la art. 1 și se publică pe website-ul A.S.F. și în Buletinul A.S.F. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. 
Art. 5. Prevederile Deciziei C.N.V.M. nr. 74/19.01.2009 își încetează aplicabilitatea. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/735 / 23.12.2013 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (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, 

se constată următoarele: 
I. 

- în A.G.E.A. COCOR TURISM S.A. din data de 06.08.2009, s-a hotărât reaprobarea fuziunii prin absorbție a societății  
cu societățile COCOR ESTIVAL S.A. și OVIDIU ESTIVAL 2002 S.A., conform proiectului de fuziune din anul 2003; 

- prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 06.08.2009 au fost acordate drepturi de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990R 
pentru acționarii care, ca urmare a reaprobării fuziunii, doreau să se retragă din societate, prin acordarea sumei de  
2,266553 lei/acțiune pentru fiecare din cele 2.250.112 acțiuni deținute de S.I.F. Transilvania S.A., iar pentru ceilalți acționari 
prețul urma a fi stabilit conform art. 134 din Legea nr. 31/1990R, de către un expert independent numit de judecătorul delegat la 
Oficiul Registrului Comerțului, dar nu mai puțin decât prețul deja stabilit pentru drepturile de retragere ale acționarului  
S.I.F. Transilvania S.A.; 

- în baza Hotărârii A.G.E.A. din data de 06.08.2009, la societate au fost depuse 12 solicitări de retragere, dintre care un număr de 
3 solicitări au fost onorate de către societate, fără a fi întocmit un raport de evaluare în acest sens. Această faptă a fost reținută 
în sarcina domnului Stoica Daniel ca încălcare a prevederilor art. 209 - prima parte din Legea nr. 297/2004, acesta fiind 
sancționat prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 306/09.07.2010 cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. De asemenea, acționarul 
Evident Group S.R.L. a obținut în instanță plata drepturilor de retragere aferente pachetului de acțiuni deținut; 



- prin Rezoluția nr. 17271/08.12.2010, emisă de O.R.C. Prahova, a fost desemnată doamna Cîrstea Mirela, expert autorizat 
independent, în vederea întocmirii unui raport de evaluare a acțiunilor emise de COCOR TURISM S.A., în conformitate cu  
art. 134 din Legea nr. 31/1990R; 

- prin corespondența purtată de C.N.V.M./A.S.F. cu reprezentantul COCOR TURISM S.A. cu privire la fuziune și la retragerea 
acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990R, s-au învederat emitentului obligațiile  
ce îi revin în raport cu prevederile legale în materie, cu privire la elaborarea raportului de evaluare; 

- reprezentantul societății nu a depus toate diligențele pentru a pune în aplicare Hotărârea A.G.E.A. din data 06.08.2009,  
respectiv de a onora cererile de retragere din societate a acționarilor care au depus cereri în acest sens și nu a contactat și pus 
la dispoziția expertului desemnat de O.R.C. toate documentele necesare pentru a realiza raportul de evaluare a acțiunilor 
societății COCOR TURISM S.A. Raportul de evaluare trebuie să se realizeze în temeiul unui contract, încheiat în acest sens 
între părți și ale cărui costuri sunt suportate de societate, pe baza unor documente și situații puse la dispoziție și asumate de aceasta; 

- prin conduita lui, reprezentantul societății a întârziat nejustificat finalizarea fuziunii și înregistrarea noilor caracteristici ale societății 
la instituțiile pieței de capital, și implicit, a împiedicat reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății; 

- menținerea suspendării de la tranzacționare a acțiunilor emise de COCOR TURISM S.A., pe o perioadă de peste 5 ani,  
situație pentru care reprezentantul COCOR TURISM S.A. este direct răspunzător, creează prejudicii grave acționarilor societății, 
aceștia aflându-se în imposibilitatea de a-și exercita dreptul de dispoziție asupra acțiunilor deținute; 

- conduita persoanei responsabile, materializată prin nedepunerea tuturor diligențelor în vederea deblocării situației existente la 
COCOR TURISM S.A., este contrară prevederilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Stoica Daniel, în calitate de reprezentant permanent al  
Traditional Business Consulting S.R.L. - Președinte al Consiliului de administrație al COCOR TURISM S.A.; 

II. 
- potrivit datelor existente la Depozitarul Central S.A., acționarii ale căror cereri de retragere din societate au fost onorate în 2009 

figurează în continuare cu aceleași dețineri la societate ca și înainte de retragere; 
- de asemenea, conform evidențelor O.R.C. și ale Depozitarului Central S.A., la data de 30.06.2013 S.I.F. Transilvania S.A. figura 

ca acționar al Cocor Turism S.A., cu o deținere de 26,6% din capitalul social (2.250.112 acțiuni). 
Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. a), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i)  

din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
cu luarea în considerare a circumstanțelor reale și personale prevăzute la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind 

piața de capital, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 

prerogative, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu 30.000 de lei domnul Stoica Daniel, în calitate de reprezentant permanent al Traditional Business 
Consulting S.R.L. - Președinte al Consiliului de administrație al S.C. Cocor Turism S.A. București (CUI:14686597). 
Art. 2. În termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, Consiliul de administrație al COCOR TURISM S.A. va iniția 
demersurile necesare elaborării raportului de evaluare a acțiunilor societății de către expertul independent desemnat de O.R.C.  
de pe lângă Tribunalul Prahova și va pune la dispoziția expertului desemnat, cu celeritate, toate documentele și informațiile necesare 
elaborării raportului de evaluare. 
Art. 3. Consiliul de administrație al COCOR TURISM S.A. are obligația de a adopta măsurile care se impun în vederea clarificării  
la O.R.C. și la instituțiile pieței de capital a situației actualizate a acționariatului societății. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Stoica Daniel la adresa de la art. 1 și S.C. COCOR TURISM S.A. cu sediul în 
București, bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, camera 1, etaj 3, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/736 / 24.12.2013 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), ale art. 3 alin. (1) lit. a), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale 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, 



analizând sesizările înregistrate la A.S.F. cu privire la activitatea de evaluare desfășurată de către S.C. Smart Consult S.R.L. 
în legătură cu acțiunile emise de societăți tranzacționate pe piața de capital, 

având în vedere răspunsul A.N.E.V.A.R. referitor la neconformitățile majore existente în rapoartele de evaluare întocmite 
de către S.C. Smart Consult S.R.L. pentru determinarea prețului acțiunilor emise de Taniro Capital S.A. și Hebe S.A. Sângeorz Băi, 
care au viciat valorile estimate, 

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 16/20.10.2009, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea 

de prerogative, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F., Secțiunea 16 - Evaluatori, Subsecțiunea 2 - Evaluatori persoane juridice, nr. PJR16EVPJ/020012, 
reprezentând înregistrarea S.C. Smart Consult S.R.L. ca evaluator, prin retragerea Atestatului nr. 367/25.05.2006 de înscriere  
în Registrul A.S.F. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Plângerea prealabilă nu suspendă 
executarea prevederilor prezentei decizii. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Smart Consult S.R.L. (CUI:RO14993940) cu sediul în Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, 
în original și A.N.E.V.A.R., în copie și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 


