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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/97 / 29.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33009/08.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul NECULA GABRIEL, având Atestatul profesional nr. 3546/27.11.2006, în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului NECULA GABRIEL în Registrul A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr. PFR02ASIF/392670. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/98 / 29.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 32261/07.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A.  
ca urmare a înființării sediului secundar de tip agenție din Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 4, bl. „Peneș Curcanul” tronson 5 (scara B), 
parter, jud. Iași. 



Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite  
în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile  
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea 
sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile  
de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/99 / 30.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 30528/01.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.,  
ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Brașov, str. 9 Mai nr. 11, ap. 1, jud. Brașov. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și 
funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/100 / 30.04.2014 
În baza 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 OUG nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014, 
în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 36256/16.04.2014, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația A.S.F. nr. A /157/24 octombrie 2013, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru 
servicii de investiții financiare” - coduri ASIF10.2014, ASIF11.2014, ASIF12.2014, ASIF13.2014, ASIF14.2014 și ASIF15.2014,  
în următoarele perioade: 

ASIF10.2014: 5-9 mai 2014, București 
ASIF11.2014: 5-9 mai 2014, Sibiu 
ASIF12.2014: 12-16 mai 2014, București 
ASIF13.2014: 2-6 iunie 2014, București 
ASIF14.2014: 23-27 iunie 2014, Sibiu 
ASIF15.2014: 23-27 iunie 2014, București. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
ASIF10.2014: 10 mai 2014, București 



ASIF11.2014: 10 mai 2014, Sibiu 
ASIF12.2014: 17 mai 2014, București 
ASIF13.2014: 7 iunie 2014, București 
ASIF14.2014: 28 iunie 2014, Sibiu 
ASIF15.2014: 28 iunie 2014, București. 

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „Personal al 
Compartimentului de control intern” - coduri CTRL10.2014, CTRL11.2014, CTRL12.2014, CTRL13.2014, CTRL14.2014 și 
CTRL15.2014, în următoarele perioade: 

CTRL10.2014: 5-9 mai 2014, București 
CTRL11.2014: 5-9 mai 2014, Sibiu 
CTRL12.2014: 12-16 mai 2014, București 
CTRL13.2014: 2-6 iunie 2014, București 
CTRL14.2014: 23-27 iunie 2014, Sibiu 
CTRL15.2014: 23-27 iunie 2014, București. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CTRL10.2014: 10 mai 2014, București 
CTRL11.2014: 10 mai 2014, Sibiu 
CTRL12.2014: 17 mai 2014, București 
CTRL13.2014: 7 iunie 2014, București 
CTRL14.2014: 28 iunie 2014, Sibiu 
CTRL15.2014: 28 iunie 2014, București. 

Art. 3. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1 și 2 vor avea următoarea componență: 
A) Pentru cursurile cu codurile ASIF10.2014 și CTRL10.2014: 

- Mihai Lilea - președinte 
- Gabriel Rădulescu - membru 
- Sergiu Paramanov - membru 
- Ioan Aleman - membru supleant 
- Nuți Neagoe - membru supleant. 

B) Pentru cursurile cu codurile ASIF11.2014 și CTRL11.2014: 
- Victor Rădulescu - președinte 
- Luminița Carată - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Minodora Budin - membru supleant 
- Nuți Neagoe - membru supleant. 

C) Pentru cursurile cu codurile ASIF12.2014 și CTRL12.2014: 
- Octavian Dinu - președinte 
- Mihai Lilea - membru 
- Sergiu Paramanov - membru 
- Ioan Aleman - membru supleant 
- Gabriel Rădulescu - membru supleant. 

D) Pentru cursurile cu codurile ASIF13.2014 și CTRL13.2014: 
- Mihai Lilea - președinte 
- Victor Rădulescu - membru 
- Sergiu Paramanov - membru 
- Ioan Aleman - membru supleant 
- Nuți Neagoe - membru supleant. 

E) Pentru cursurile cu codurile ASIF14.2014 și CTRL14.2014: 
- Mihaela Constantinescu - președinte 
- Octavian Dinu - membru 
- Ioan Aleman - membru 
- Minodora Budin - membru supleant 
- Balaj Lazăr - membru supleant. 

F) Pentru cursurile cu codurile ASIF15.2014 și CTRL15.2014: 
- Mihai Lilea - președinte 
- Cristina Irimia - membru 
- Sergiu Paramanov - membru 
- Ioan Aleman - membru supleant 
- Gabriel Rădulescu - membru supleant. 

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 
DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 



 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/101 / 30.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și (9) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/24546/13.03.2014, completată prin adresa nr. RG 36159/16.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
ca urmare a desființării sediului secundar de tip agenție din Timișoara, str. Gheorghe Barițiu nr. 40, jud. Timiș autorizat prin  
Decizia nr. 117/08.02.2013. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia 
certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a desființării sediului secundar precizat la art. 1,  
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare  
CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/102 / 30.04.2014 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24218/12.03.2014, 

completată prin adresa nr. 31780/03.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A.,  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea dlui Necula Constantin în calitate de membru CA,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 5 din data de 06.03.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
ACTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/103 / 30.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 32900/08.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014, 
A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează domnul MAZILU COSMIN-IONUȚ având Atestatul profesional nr. 23/24.04.2014, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MAZILU COSMIN-IONUȚ în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402671, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei 
menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică 
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/104 / 30.04.2014 
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 temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 25103/14.03.2014, completată prin adresele nr. 31465/02.04.2014 și nr. 32774/07.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna BOUROȘU GABRIELA LOREDANA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr. 5, 
et. 6, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BOUROȘU GABRIELA LOREDANA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400575, în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
EQUITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/105 / 30.04.2014 
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, 



ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 și art. 4 alin. (11), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/12051/06.02.2014, completată prin adresele nr. RG/28085/25.03.2014 și RG/38271/23.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna STREJAN CEZARINA OANA, având Atestatul profesional nr. 2437/27.01.2006, în calitate de agent 
delegat în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București,  
str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei STREJAN CEZARINA OANA în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat,  
cu nr. PFR02ADEL/211020. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei 
menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. A/21 / 30.04.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 26 și art. 27  

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prerogativelor conferite de lege, prin prezentul aviz A.S.F. formulează un răspuns oficial la chestiuni privind 
aplicarea legii și a normelor reglementare în vigoare. 

Având în vedere adresa societății civile de avocați POPOVICI NIȚU ȘI ASOCIAȚII înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG 28963/27.03.2014 de interpretare a art. 57 din OUG nr. 32/2012, 

având în vedere prevederile art. 202 alin. (1) 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, 

în baza prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 56 și art. 193 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare  

a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și al art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 18/2010, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 680 din 05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din ședința din data de 30.04.2014 
emite următorul 

AVIZ 
Art. 1. Prevederile art. 57 din OUG nr. 32/2012 privind obligația folosirii și publicării doar a activului net certificat de depozitar  
sunt aplicabile corespunzător și organismelor de plasament colectiv altele decât OPCVM-urile (AOPC). 
Art. 2. Prezentul aviz se comunică societății civile de avocați POPOVICI NIȚU ȘI ASOCIAȚII și se publică în Buletinul electronic al 
A.S.F. pe site-ul www.asfromania.ro. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentului aviz. 
Art. 4. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentului aviz. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. A/22 / 30.04.2014 
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 art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) lit. c), art. 189, art. 210, art. 211, art. 212 alin. (1), art. 214 și art. 215  



din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de 
plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 12147/06.02.2014, 
completată prin adresele nr. 32203/04.04.2014, nr. 37372/18.04.2014 și nr. 37727/22.04.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în cadrul documentelor avute în vedere la înregistrarea Fondului Închis de Investiții  
OTP AGRI FUND administrat de către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în vederea încadrării acestuia în categoria 
alte organisme de plasament colectiv cu o politică de investiții permisivă care atrage resurse în mod public, având ca depozitar  
S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Se avizează schimbarea denumirii Fondului închis de investiții din OTP AGRI FUND în OTP PREMIUM RETURN. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Avizul nr. A/22/30.04.2014 
 

Prospect de Emisiune 
Fondul închis de Investiții care atrage în mod public resurse financiare  

OTP Premium Return 
 

Reglementări Interne avizate de C.N.V.M. prin Avizul nr. 3 din data de 13.02.2013 
Prospect de emisiune avizat de A.S.F. prin Avizul nr. A/22 din data de 30.04.2014 
 
Investițiile în fondurile închise de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei societăți de 
administrare a investițiilor, nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite. 
 
Avizarea Fondului de către A.S.F. nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele 
unități de fond, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 297/2004, ale Ordonanței nr. 32/2012, ale 
Regulamentului nr. 15/2004 și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora. 
 
Fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru 
investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul. 
 
Informații complete despre fond (Prospectul de emisiune, Rapoarte periodice) sunt disponibile pe pagina de internet a OTP Asset 
Management România S.A.I. S.A. (www.otpfonduri.ro), precum și la orice unitate de distribuție. 
 
Prezentul document este elaborat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanței nr. 32/2012, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a 
organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, precum și orice alte reglementări în vigoare emise de A.S.F. 
 
I.  SOCIETATEA  DE  ADMINISTRARE  A  INVESTIȚIILOR 
 
1.1. Scurtă prezentare 
 
Inițiatoarea constituirii Fondului închis de investiții cu o politică permisivă, care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este 
societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A., denumită în continuare și „Societatea”, autorizată de 
C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr. 2620/18.12.2007, nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. PJR05SAIR/400023, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/15502/15.08.2007, cod unic de înregistrare 22264941, cu sediul social în București, bd. Dacia nr. 83, sector 2, România, 
telefon: +4031 308 5563, fax: +4031 308 5555, adresa de web: www.otpfonduri.ro. 
 
La data întocmirii prezentului Prospect de Emisiune, societatea de administrare nu are sedii secundare. 
 
Societatea are un capital social subscris și vărsat de 5.795.323 de RON și este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, precum și cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. 
nr. 15/2004 și reglementărilor A.S.F. în vigoare, dispoziții care reglementează activitatea de administrare a investițiilor. 
 
Alături de administrarea fondurilor deschise de investiții în obiectul de activitate al societății se află și activități de administrare a altor organisme de 
plasament colectiv, a portofoliilor individuale de investiții, printre care și a celor deținute de fondurile de pensii, precum și servicii de consultanță de 
investiții. 
 
Societatea administrează următoarele organisme de plasament colectiv: 
 Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO 
 Fondul deschis de investiții OTP Obligatiuni 



 Fondul deschis de investiții OTP ComodisRO 
 Fondul deschis de investiții OTP Euro Bond 
 Fondul deschis de investiții OTP Dollar Bond 
 Fondul închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return 
 Fondul închis de investiții specializat în investiții imobiliare care atrage în mod privat resurse financiare OTP Properties 

 
Societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A. este parte a grupului OTP și beneficiază de experiență în 
domeniu acumulată de societățile din cadrul grupului în Ungaria, precum și în alte țări din Europa Centrală și de Est. 
 
1.2. Conducerea societății de administrare 
 
Societatea de administrare OTP Asset Management România S.A.I. S.A. este administrată în sistem dualist, având o conducere structurată pe 
două nivele: Consiliul de Supraveghere și Directoratul societății. 
 
Consiliul de Supraveghere este alcătuit din trei persoane: dl Simon Péter János - Președinte, dl Szabó Tamás Viktor și dl Ljubičić Gábor István 
- membri ai Consiliului de Supraveghere. 
 
Directoratul societății are următoarea componență: dl Gáti László György, Președinte Directorat, dl Dan-Marius Popovici - Director General și 
membru Directorat și dna Daniela Ștefu - Director General Adjunct și membru Directorat. 
 
Dl Simon Péter János, Președintele Consiliului de Supraveghere este specializat în domeniul administrării portofoliilor colective de investiții.  
Dl Simon are cunoștințe aprofundate și abilități superioare dobândite în urma unor programe avansate de specializare în domeniul financiar:  
CFA (Charter of Financial Analysts) Program, EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies) Program și este broker autorizat pe 
piața la vedere și la termen a Bursei de Valori din Budapesta. 
 
Dl Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experiență de peste 15 ani în domeniul administrării fondurilor de investiții. 
Dl Tamas Viktor Szabo în prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking și Managementul Rețelei în cadrul OTP Bank 
Ungaria. 
 
Experiența dlui Ljubičić Gábor István acoperă sectorul bancar, dl Ljubičić acumulând o experiență vastă în cadrul OTP Bank începând cu anul 
1993. Dl Ljubičić a deținut numeroase funcții cheie în sectorul bancar: Manager al Departamentului Foreign Exchange, Deputy Director și Director 
al Rețelei de vânzări OTP, Deputy Managing Director pe Regiunea de Nord a Ungariei. În prezent, dl Ljubičić este Vicepreședinte al OTP Bank în 
România și coordonează departamentul retail în vederea dezvoltării regionale a grupului. 
 
Dl Gáti László György ocupă funcția de Președinte al Directoratului Societății și are o experiență vastă în domeniul financiar bancar de peste  
19 ani, acesta ocupând funcții de conducere în grupuri bancare renumite la nivel internațional. Dl Gáti activează de peste 12 ani în domeniul 
investițiilor, în prezent este membru al Consiliului de Administrație al OTP Fund Management. Dl Gáti este membru activ în Asociația Fondurilor de 
investiții și a Societăților de Administrare din Ungaria. 
 
Dl Dan-Marius Popovici ocupă funcția de Director General și este membru al Directoratului Societății. Dl Popovici a absolvit Universitatea 
Politehnica București, specializarea „Inginerie Economică” și studiile postuniversitare de Master în „Management Financiar și Piețe de Capital” 
organizate de Academia de Studii Economice București. Dl Popovici are o experiență de peste 11 ani în domeniul pieței de capital din România, 
fiind implicat în numeroase proiecte privind ofertele publice de valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni corporative și municipale etc.). 
 
Dna Daniela Ștefu ocupă funcția de Director General Adjunct și este membru al Directoratului Societății. Dna Ștefu a absolvit Academia de Studii 
Economic, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate și are experiență de peste 12 ani în domeniul administrării investițiilor colective. Dna Ștefu 
a dobândit cunoștințe aprofundate de analiză a pieței și de identificare a oportunităților de investiții pe parcursul studiilor de specialitate (Portofolio 
Management/ Credit Instruments - USAID/ Booz-Allen&Hamilton INC) și a dezvoltat abilități de administrare, ocupând diverse funcții de conducere 
pe parcursul carierei sale. 
 
Directorul General și Directorul General Adjunct sunt împuterniciți cu conducerea efectivă a Societății de Administrare. Înlocuitorii directorilor 
sunt dl Dragoș-Gabriel Manolescu și dra Lavinia Bercea. 
 
1.3. Grupul financiar 
 
OTP Group, grup financiar din care face parte OTP Asset Management România S.A.I. S.A., cuprinde și următoarele societăți cu activități în 
România: 

- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP ADVISORS S.R.L.; 
- OTP FACTORING S.R.L.; 
- OTP REAL ESTATE SEVICES S.R.L. 

Componența OTP Group este disponibilă pe pagina de internet www.otpbank.ro. 
 
II.  DEPOZITARUL 
 
Depozitarul reprezintă acea instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau 
sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de A.S.F. pentru activitatea de depozitare, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 32/2012 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții 



de siguranță, toate activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și toate activele altor organisme de plasament colectiv 
în valori mobiliare. 
Sunt exceptate de la obligația de păstrare la depozitar sau subdepozitar activele de tipul plasamentelor monetare, valorile mobiliare neadmise la 
tranzacționare și activele imobiliare, precum și cele de natură contabilă. 
 
În baza Contractului de depozitare nr. 326 încheiat în data de 24.10.2012, depozitarul Fondului închis de investiții cu o politică de investiții 
permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., cu sediul în București, 
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare R361757, societate de administrare în 
sistem dualist înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în Registrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) 
sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006, tel: 312 2495; 313 0445, fax: 313 0077; 314 1676, adresa de web: www.bcr.ro. 
 
Pentru activitățile de depozitare prestate, prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 32/2012 și în Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, depozitarul 
Fondului percepe un comision de depozitare stabilit în contractul de depozitare a activelor Fondului. 
 
Depozitarul, deținând calitatea de bancă comercială, desfășoară întreaga gamă de operațiuni bancare, conform autorizației eliberate de Banca 
Națională a României. 
 
III.  FONDUL  ÎNCHIS  DE  INVESTIȚII  OTP  PREMIUM  RETURN 
 
3.1. Scurtă prezentare 
 
Denumirea fondului este OTP Premium Return și este denumit în continuare „Fondul”. 
 
Fondul s-a înființat prin contractul de societate civilă încheiat în data de 18.01.2013 și este avizat de C.N.V.M. prin Avizul nr. 2 din data de 
13.02.2013. 
 
Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul C.N.V.M. sub numărul CSC08FIIR/400031 din data de 13.02.2013. 
 
Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile Codului Civil. 
 
Capitalul inițial al Fondului corespunde produsului dintre valoarea nominală a unității de fond și numărul de unități de fond emise pe durata 
perioadei de subscriere inițială. Fondul se încadrează în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv în valori mobiliare (AOPC) cu o politică 
de investiții permisivă. 
Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale Legii nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 32/2012, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, precum și orice alte 
reglementări în vigoare emise de A.S.F. Statul membru de origine al Fondului este România. 
 
Informații complete despre Fondul închis de investiții OTP Premium Return se pot obține la sediul OTP Asset Management România S.A.I. S.A. 
din București, bd. Dacia nr, 83, sector 2, pe pagina de internet www.otpfonduri.ro, la adresa de e-mail: office@otpfonduri.ro, cât și la sediile 
distribuitorilor publicate pe pagina de internet a societății de administrare. 
 
Activitatea de contabilitate a fondului este externalizată către o entitate specializată - Expert Contabil Alina Mihăescu, Persoană Fizică Autorizată. 
 
Anunțurile și notificările privind activitatea Fondului vor fi publicate în ziarul „Bursa” și pe pagina de internet a societății: www.otpfonduri.ro. 
 
Rapoartele semestriale și anuale ale Fondului pot fi obținute de către investitori, la cerere, în mod gratuit, la sediul societății de administrare, la 
sediile distribuitorului sau pot fi consultate accesând pagina de internet www.otpfonduri.ro. 
 
3.2. Obiectivele Fondului 
 
Fondul este constituit pentru a atrage, în mod public, resursele financiare ale investitorilor persoane fizice sau juridice în vederea efectuării de 
plasamente pe piețele financiare în condițiile unui grad mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în prezentul Prospect. 
 
Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament al fondului superior benchmark-ului fondului care este ROBID1Y + 1% în 
condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile unei piețe financiare. 
unde 
ROBID1Y reprezintă Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei cu termen de 1 an. 
 
3.3. Durata recomandată a investiției 
 
Având în vedere strategia investițională a Fondului, se recomandă ca durata investiției să fie de cel puțin un an. 
 
Unitățile de fond pot fi răscumpărate lunar în primele cinci zile lucrătoare. 
 
IV.  POLITICA  DE  INVESTIȚII 
 
4.1. Strategia de investiții 
 
Strategia de investiții a fondului constă în realizarea cu precădere de plasamente în active în instrumente financiare tranzacționate pe piețele 



monetare și/sau piețe financiare din România și/sau internaționale. 
 
Societatea de administrare a Fondului va investi capitalul obținut în urma emiterii unităților de fond în activele menționate în prezentul document și 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
4.2. Categorii de instrumente financiare 
 
Categoriile de instrumente financiare în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. 
 
Investițiile fondului se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele instrumente financiare menționate la art. 82 din OUG nr. 
32/2012 și anume: 

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125 din 
Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru; 

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a 
pieței reglementate să fie aprobată de A.S.F.; 

c) valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca: 
1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 

reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să 
fie aprobată de A.S.F.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), stabilite sau nu în state membre, cu 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către A.S.F. cu 

aceea prevăzută de reglementările legale în vigoare, iar între A.S.F. și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord 
de cooperare; 

2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile 
referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare 
prevederilor reglementarilor legale în vigoare; 

3. activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a 
operațiunilor din perioada de raportare; 

4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o 
țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană; 

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață 
reglementată în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 
1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care O.P.C.V.M. 

poate investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții; 
2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 

categoriilor aprobate de A.S.F.; 
3. instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa 

O.P.C.V.M., vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 

determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 
1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 

Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau 
3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o 

entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeană; sau 

4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve să 
se ridice la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 de euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației europene 
aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul 
sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 

 
4.3. Politica de investiții  
 
Fondul are o politică de investiții permisivă și conform reglementărilor legale în vigoare, poate investi în toate categoriile de instrumente 
financiare menționate la pct. 4.2 Categorii de instrumente financiare, cu respectarea următoarelor condiții: 

a) nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, 
menționate la art. 82 lit. a) și b) din OUG nr. 32/2012. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40% cu condiția ca valoarea totală a 
valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de un A.O.P.C. în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de peste 40% să nu 
depășească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare 



derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale; 
b) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, iar în cazul grupului din 

care face parte S.A.I. această limită este de 40%; 
c) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate 

depăși 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacției; 
d) valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele sale. Această limită poate fi depășită până la 

maximum 30% cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din 
vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 
Limita de 30% poate fi depășită până la maximum 60% cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare ale Fondului sau din dezinvestiri 
majore de instrumente financiare din portofoliu; 

b) sumele depășind 20% sunt plasate la depozitar; 
c) depășirea limitei de 20% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile; 

e) nu poate să constituie și să dețină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeași bancă; 
f) expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu poate depăși valoarea totală a activului său net; 
g) nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale A.O.P.C.; 
h) nu poate efectua vânzări în lipsă; 
i) nu poate să investească în instrumente financiare emise de către S.A.I. care îl administrează. 
În activitatea de administrare a portofoliului: 

- se vor realiza investiții în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul Prospect cât și pentru 
acoperirea riscului; 

- se vor putea efectua operațiuni pe piața monetară, respectiv cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare: 
a) cumpărări reversibile: tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul 

contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției; 
b) vânzări reversibile: tranzacții reversibile în cadrul cărora Fondul vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se să răscumpere 

respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției. 
 
V.  EMISIUNEA  UNITĂȚILOR  DE  FOND 
 
Emisiunea inițială de unități de fond 
 
Durata emisiunii inițiale de unități de fond este de 30 de zile. Emisiunea inițială începe a doua zi lucrătoare de la data avizării modificărilor aduse 
documentelor Fondului, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia administratorului, în condițiile în care a fost subscrisă cel puțin o unitate de 
fond. Numărul maxim de unități de fond care vor face obiectul emisiunii inițiale este de 500.000 (cinci sute de mii). 
 
În cazul închiderii anticipate a ofertei inițiale Societatea de Administrare va notifica A.S.F. și investitorii care au subscris în cadrul ofertei inițiale în 
termen de cinci zile lucrătoare. 
 
Emisiuni ulterioare de unități de fond 
 
Emisiuni ulterioare de unități de fond vor avea loc lunar în primele 5 zile lucrătoare. 
 
Periodic, în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum 500.000 
(cinci sute de mii) de unități de fond. 
 
În situația în care intervin modificări privind emisiunile ulterioare de unități de fond, față de conținutul Prospectului de Emisiune avizat de A.S.F., se 
va întocmi un nou Prospect de Emisiune, ce va fi notificat A.S.F. anterior inițierii emisiunii ulterioare de unități de fond. 
 
Prețul de emisiune al unei unități de fond este prețul de cumpărare plătit de investitor și este reprezentat de valoarea unitară a activului net 
calculată de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea 
contului colector al Fondului, pentru emiterea respectivelor titluri de participare, la care se adaugă comisionul de subscriere dacă este cazul. 
 
Numărul de unități de fond se determină cu 4 zecimale. 
 
Alocarea unităților de fond subscrise în cadrul unei emisiuni ulterioare se realizează după principiul primul venit, primul servit. În cazul în care 
numărul unităților de fond subscrise depășește numărul maxim de unități emise în cadrul emisiunii ulterioare, suma corespunzătoare unităților de 
fond suprasubscrise va fi returnată investitorilor în ordinea inversă a subscrierilor. 
 
VI.  CARACTERISTICILE  UNITĂȚILOR  DE  FOND  EMISE 
 
6.1. Caracteristici generale ale unităților de fond 
 
Unitatea de fond reprezintă o deținere de capital a unui investitor în activele nete ale Fondului, iar achiziționarea lor reprezintă singura modalitate 
de a investi în Fond. 
 
Numărul unităților de fond și activul Fondului se supun unor oscilații rezultate atât din emisiunea periodică și plasarea prin ofertă publică de unități 
de fond suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de unități de fond a dreptului lor de a răscumpăra unitățile de fond 
deținute. 
 
Valoarea unitară a activului net se va publica zilnic pe pagina de internet a Societății: www.otpbank.ro în ziua calculării, iar în ziarul „Bursa”, precum 



și la sediile distribuitorilor unităților de fond, în ziua lucrătoare următoare calculării. 
 
Caracteristici ale unităților de fond: 

a) valoarea nominală a unei unități de fond este de 1.000 de Ron; 
b) sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denominate în lei; 
c) nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare; 
e) sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deținătorilor drepturi și obligații egale; 
f) sunt răscumpărabile lunar, la cererea investitorilor, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni. 

 
Deținerea de unități de fond conferă investitorilor următoarele drepturi și obligații: 
 
Drepturi: 
 să beneficieze de plata prețului de răscumpărare al unităților de fond; 
 la fiecare operațiune să primească prin poștă, e-mail securizat sau fax confirmarea emiterii/anulării unităților de fond; 
 să obțină, la cerere prin poștă, e-mail securizat sau fax extrasul de cont cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară; 
 să beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
 să garanteze, cu unitățile de fond deținute, pentru credite acordate. 

Societatea va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului și 
bancă și dovada înscrierii gajului în Arhiva Electronica. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la primirea de către societatea de 
administrare a investițiilor a documentelor care atesta încheierea gajului; 

 să solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unităților de fond; 
 să solicite înscrierea în Cererea de Subscriere ca investitor a unei persoane împuternicite să opereze în numele, pe contul și pe riscul titularului. 

 
Obligații: 
 să-și însușească prevederile Prospectului de Emisiune ale Fondului; 
 să respecte condițiile menționate în Cererea de Subscriere; 
 să dețină în permanență cel puțin o unitate de fond; 
 să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de subscriere (cumpărare)/răscumpărare a unităților de fond; 
 să suporte cheltuielile aferente deschiderii unui cont curent la OTP Bank România S.A., în cazul în care distribuitorul este OTP Bank România S.A.; 
 să achite comisioanele de transfer bancar ocazionate de răscumpărare; 
 să informeze direct societatea de administrare a investițiilor despre orice modificare a datelor de identificare; 
 să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului. 

 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond. 
Valoarea unei unități de fond se modifică pe parcursul existentei Fondului, fiind denominată în RON. 
Evidența fracțiunilor de unități de fond se face prin rotunjire la 4 zecimale. 
Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 4 zecimale. 
 
6.2. Procedura de subscriere a unităților de fond 
 
Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisă tuturor categoriilor de investitori, români sau străini, persoane fizice și/sau juridice, care 
subscriu la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului. 
 
Participarea la Fond se poate realiza și în urma dobândirii unităților de fond prin moștenire sau fuziune. 
 
Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentanții legali. Răscumpărarea unităților de fond subscrise în numele minorului se va 
face însă doar cu acordul autorității tutelare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
În situația în care acest acord nu va mai fi solicitat de legislație, nu va mai fi condiție de răscumpărare a unităților de fond emise în baza prezentelor 
reguli. 
 
Persoanelor fizice autorizate - PFA - li se aplică aceleași prevederi ale documentelor ca și investitorilor persoane fizice. 
 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond. 
 
Investitorii pot efectua operațiuni de subscriere/răscumpărare în orice localitate din țară în care își desfășoară activitatea distribuitorii autorizați 
pentru unitățile de fond sau la sediul societății de Administrare a Investițiilor. 
 
Participarea la fond are loc prin semnarea Cererii de Subscriere și achitarea contravalorii unităților de fond subscrise în contul colector al Fondului. 
 
Fondul atrage în mod public resurse financiare și este destinat investitorilor persoane fizice, juridice, care aderă la Contractul de Societate Civilă 
prin semnarea Cererii de subscriere la Fond. 
 
Cererea de subscriere la Fond cuprinde mențiunea: 
„Prin prezenta certific ca am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de Emisiune al Fondului închis de investiții OTP 
Premium Return. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civilă.” 
 
Prin semnarea Cererii de subscriere și a declarației prin care confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles Prospectul de Emisiune, investitorii 



devin parte contractuală la Contractul de Societate Civilă. 
 
Investitorii pot subscrie pentru un număr întreg sau fracționat de unități de fond, prima subscriere fiind de minimum o unitate de fond. Orice 
deținător de unități de fond are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. 
 
Prețul de emisiune al unei unități de fond este prețul de cumpărare plătit de investitor și este reprezentat de valoarea unitară a activului net 
calculată de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI și certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului 
colector al Fondului, pentru emiterea respectivelor titluri de participare, la care se adaugă comisionul de subscriere dacă este cazul. 
 
Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Bank România se poate face numai în lei, numai prin virament. Odată cu completarea 
Cererii de Adeziune-Subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România. Costurile aferente contului curent sunt în 
conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului OTP Bank România S.A. 
Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Asset Management România SAI S.A., se poate face în lei prin ordin de plată în conturile 
Fondului, conturi deschise la bănci în acest scop. 
 
Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data intrării în contul Fondului a sumei investite, iar numărul de unități de 
fond achiziționate se va calcula în funcție de această dată. 
 
Plata unităților de Fond subscrise se poate face numai în lei, prin următoarele modalități: 

- ordin de plată din cont curent; 
- virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată a contului curent. 

 
Transferul bancar trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente de siguranță: 

a) nume și prenume/denumire titular; 
b) Cod Numeric Personal/Cod Unic de Înregistrare titular 

în caz contrar, alocarea sumelor virate pe investitori poate fi îngreunată sau chiar imposibilă. 
 
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, banii vărsați vor fi returnați, orice speze bancare aferente acestei operațiuni fiind suportate de 
către investitor. 
 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare de unități de fond sau anulări 
de cereri de subscriere dacă transferul bancar nu conține elementele de siguranță. 
 
În cazul în care o persoană care intenționează să devină investitor în Fond depune o sumă mai mică decât contravaloarea unei unități de fond, 
societatea de administrare va întreprinde demersurile necesare pentru a o restitui investitorului. 
 
În situația în care societatea de administrare nu va putea să restituie suma respectivă, aceasta va fi păstrată la dispoziția investitorului, într-un cont 
al Fondului, și va fi returnată la solicitarea acestuia. Comisioanele și spezele bancare generate de restituirea sumelor insuficiente pentru 
subscrierea cel puțin unei unități de fond în cazul primei subscrieri vor fi suportate de către investitor. 
 
Cererile de subscriere sunt irevocabile. 
 
În cazul în care prezentul Prospect de Emisiune face obiectul unor amendamente, subscrierile pot fi retrase de investitori în termen de maximum 15 
zile de la data publicării notei de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite. 
 
În cazul deținerii în comun a unei unități de fond, deținătorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de 
fond în raporturile cu Societatea. 
 
Următoarele documente trebuie atașate la prima operațiune de subscriere și ori de câte ori apar modificări: 
A. Persoane fizice: 

1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - pentru cetățenii din 
statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea „conform cu 
originalul”; 

2. în cazul în care persoana fizică dorește să împuternicească o altă persoană să facă operațiuni pe contul și în numele său: copie de pe un act 
de identitate cu fotografie al împuternicitului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - pentru cetățenii din 
statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea „conform cu 
originalul”; 

3. procura notarială, în forma autentică, pentru persoana împuternicită. Procura trebuie să conțină expres operațiunile pentru care persoana 
respectivă este împuternicită și specimenul de semnătură al împuternicitului. 
Procura nu este necesară dacă titularul se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Cererii de Subscriere. 

B. Persoane juridice: 
1. Act Constitutiv actualizat în copie; 
2. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/autoritatea competentă din statul de origine; 
3. Certificat Constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului în original sau autorități similare din statul de origine; 
4. hotărârea organului statutar prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care 

împuternicitul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății; 
Hotărârea nu este necesară dacă Reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Cererii de Subscriere. 

5. copie act de identitate cu fotografie reprezentant legal/împuternicit (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - 
pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu 
mențiunea „conform cu originalul”) 



 
Documentele prezentate de investitor, vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în 
altă limbă. 
 
Cererea de subscriere este validată de către Societatea de administrare numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) cererea de subscriere este completată și semnată de către investitor sau împuternicitul acestuia; 
b) cererea de subscriere a fost depusă la orice unitate teritorială a distribuitorilor autorizați sau la sediul societății de Administrare a Investițiilor, în 

perioada de subscriere, în timpul programului de funcționare; 
c) persoana care a subscris a achitat valoarea integrală a prețului de subscriere al unităților de fond subscrise; 
d) cererea de subscriere este însoțită de documente justificative menționate în prezentul Prospect de Emisiune. 

 
În cazul în care investitorul intenționează să schimbe persoana împuternicită ulterior completării cererii de adeziune, acesta va completa un 
Formular de modificări și va atașa în mod obligatoriu următoarele documente pentru împuternicit: 
A. persoane fizice 

a) copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - pentru cetățenii din 
statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea „conform cu 
originalul”, datată și semnată de ofițerul bancar) - pentru titular/persoana împuternicită; 

b) procură notarială, în forma autentică, pentru persoana împuternicită (in original). Procura trebuie să conțină expres operațiunile pentru care 
persoana respectivă este împuternicită. 
Procura nu este necesară dacă titularul se prezintă împreună cu împuternicitul în fața ofițerului bancar pentru completarea Formularului de 
modificare. 

B. persoane juridice 
a) copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - pentru cetățenii din 

statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea „conform cu 
originalul”, datată și semnată de ofițerul bancar) - pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită de societate; 

b) hotărârea organului statutar prin care este împuternicită persoana în cauză, în cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât 
reprezentantul legal al societății. 
Hotărârea nu este necesară dacă Reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul în fața ofițerului bancar pentru completarea 
Formularului de modificări. 

 
O persoană care a cumpărat unități de fond devine investitor al Fondului la data alocării unităților de fond, în condițiile prevăzute în prezentul 
Prospect de Emisiune. 
 
Alocarea unităților de fond se va realiza în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului. 
 
Numărul de unități ale Fondului achiziționate de investitor se determină ca raport între suma netă plătită de acesta și prețul de emisiune. 
 
Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este contravaloarea unei unități de fond, la care se adaugă comisionul de 
subscriere. Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de subscriere și de comisionul de 
subscriere care se achită la fiecare tranzacție. 
 
În situația în care persoana care dorește să devină investitor al Fondului depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, 
societatea de administrare va face demersurile necesare pentru a o restitui investitorului. 
 
Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare. 
 
După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii, cel 
târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresă poștală) 
este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondență”. 
 
Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax) Cererile de Subscriere 
înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate către 
Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond cuvenite investitorilor care si-au manifestat opțiunea de a subscrie unități 
de fond. 
 
Săptămânal, conform prevederilor contractului de distribuție, distribuitorii vor transmite la sediul societății documentele aferente subscrierilor 
realizate, în original. 
 
Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea „conform cu originalul”, datată și semnată de ofițerul 
bancar, se transmite de către ofițerul Bancar prin modalitatea menționată anterior la fiecare operațiune de subscriere. 
 
Subscrierea ulterioară fără semnătură 
 
În cazul subscrierilor ulterioare fără semnătură, investitorul autorizează societatea de administrare a investițiilor să emită unități de fond pe contul 
sau în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fără semnarea unei Cereri de subscriere. Transferul bancar trebuie să 
conțină elementele de siguranță: nume și prenume/denumire titular, cod numeric personal/cod unic de înregistrare titular. 
 
Pentru subscrierile ulterioare realizate în contul Fondului, fără completarea unei cereri de adeziune-subscriere, este valabilă semnătura 
investitorului de pe formularul de subscriere, prin care și-a exprimat acordul în acest sens. 
 



Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului de internet banking al OTP Bank România S.A. (OTPdirekt) sau pentru metode de debitare 
automată, în vederea subscrierilor ulterioare a unităților de fond. 
 
În cazul în care subscrierea ulterioară se realizează prin Ordin de plată, Ofițerul bancar va transmite către Societate prin modalitatea menționată 
mai sus: Ordinul de plată și Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea „conform cu originalul”, datată 
și semnată de ofițerul bancar. 
 
Prețul de cumpărare este prețul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net calculat de 
Societate și certificat de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului, pentru emiterea 
respectivelor titluri de participare, la care se adaugă comisionul de subscriere dacă este cazul. 
 
Alocarea unităților de fond se va realiza în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului. 
 
O persoană care a cumpărat unități de fond devine investitor al Fondului la data la care i-au fost alocate unitățile de fond aferente operațiunii de 
subscriere. 
 
După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii, cel 
târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresa poștală) 
este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondență”. 
 
Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este contravaloarea unei unități de fond, la care se adaugă comisionul de 
subscriere. Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de subscriere și de comisionul de 
subscriere care se achită la fiecare tranzacție. 
 
În situația în care persoana care dorește să devină investitor al Fondului depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, 
societatea de administrare va face demersurile necesare pentru a o restitui. 
 
Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax) Cererile de Subscriere 
înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate către 
Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond cuvenite investitorilor care si-au manifestat opțiunea de a subscrie unități 
de fond. 
 
Săptămânal, conform prevederilor contractului de distribuție, distribuitorii vor transmite la sediul societății documentele aferente subscrierilor 
realizate, în original. 
 
Copia actului de identitate cu fotografie a titularului si/sau împuternicitului, cu mențiunea „conform cu originalul”, datată și semnată de ofițerul 
bancar, se transmite de către ofițerul Bancar prin modalitatea menționată anterior la fiecare operațiune de subscriere. 
 
Plata unităților de fond subscrise se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data 
emiterii titlurilor de participare. 
 
Se recomandă investitorilor să se informeze continuu cu privire la activitatea fondului și la modificările intervenite în cuprinsul prospectului de 
emisiune urmărind comunicatele transmise de aceasta prin intermediul mediilor de informare menționate în prezentul document. 
 
VII.  RĂSCUMPĂRAREA  UNITĂȚILOR  DE  FOND 
 
Investitorii Fondului au dreptul să răscumpere integral sau parțial unitățile de fond deținute, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei 
de emisiune în care au fost subscrise. 
 
Răscumpărarea are loc prin semnarea și predarea Cererii de răscumpărare către Societatea de Administrare a Investițiilor, în care se menționează 
numărul de unități de fond ce urmează a fi răscumpărate. 
 
Cererile de răscumpărare sunt irevocabile. 
 
Răscumpărarea unui număr de unități de fond din cele deținute de către un investitor al Fondului nu duce la pierderea calității de investitor, atâta 
timp cât acesta mai deține cel puțin o unitate de Fond. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai 
puțin de o unitate de Fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală. 
 
Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea 
unitară a activului net calculată de Societatea de administrare a investițiilor și certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a 
înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea răscumpărată se scad orice alte comisioane și speze bancare. 
 
Anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare. 
 
Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare. 
 
Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de răscumpărare prin virament (transfer) bancar în contul curent menționat de 
investitor în Cererea de Subscriere. 
 
La răscumpărare, eventualele speze bancare cad în sarcina investitorului. În cazul unor neconcordante sau erori în datele personale transmise de 



investitori în vederea transferării sumelor cuvenite, comisioanele suplimentare aferente operațiunilor efectuate în plus se recuperează integral de la 
investitor. 
 
După fiecare operațiune de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea 
răscumpărării, cel târziu în prima zi lucrătoare după anularea unităților de fond. Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de 
cont (fax, e-mail sau adresă poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de 
Corespondență”. 
 
În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările documentelor avute în vedere în momentul înregistrării Fondului, SAI are obligația de 
a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de 15 zile calendaristice de la data publicării notei de informare a investitorilor cu 
privire la modificările intervenite. 
 
Cererea de răscumpărare, odată depusă/transmisă distribuitorului, este irevocabilă. 
 
Cererea de răscumpărare este onorată de către SAI în maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii Cererii de răscumpărare. 
 
Cererea de răscumpărare va fi însoțită de următoarele documente, obligatorii pentru investitori/persoanele împuternicite: 
A. Persoane fizice: 
1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - pentru cetățenii din 
statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea „conform cu 
originalul”, datată și semnată de ofițerul bancar) - pentru titular/persoana împuternicită inițial. 
 
B. Persoane juridice: 
1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/Pașaport - pentru cetățenii din 
statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, Pașaport - pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea „conform cu 
originalul”, datată și semnată de ofițerul bancar) - pentru reprezentantul legal/persoană împuternicită inițial de societate; 
2. hotărârea organului statutar al societății, în cazul în care aceasta delegă o altă persoană decât reprezentantul legal/împuternicitul inițial să 
efectueze operațiuni de răscumpărare (dacă e cazul). 
 
Pentru persoanele juridice nerezidente, documentele menționate anterior trebuie traduse în limba română, de către un traducător autorizat. 
 
Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. fax), Cererile de 
răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a răscumpăra unități 
de fond. 
 
Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate, în 
original, la sediul Societății. 
 
Nu se efectuează plăți în numerar la sediul societății de administrare și ale distribuitorului. 
 
În cazul dizolvării unor persoane juridice care sunt investitori ai Fondului și a neprezentării împuterniciților, răscumpărarea unităților de fond o pot 
solicita doar lichidatorii răspunzători de executarea dizolvării investitorilor persoane juridice. Lichidatorii trebuie să prezinte toate documentele care 
să ateste această calitate. 
 
În cazul moștenitorilor și succesorilor legali, răscumpărarea poate fi solicitată numai cu prezentarea documentelor din care să rezulte această 
calitate. 
 
Răscumpărarea acestora se face după principiul FIFO (primele unități cumpărate sunt și primele răscumpărate) conform legislației în vigoare. 
 
VIII.  TRANSPARENȚA  FONDULUI 
 
Fondul va promova permanent o transparență activă. Aceasta se va realiza prin prezentarea activității Fondului pe pagina de internet: 
www.optfonduri.ro, prin publicarea rapoartelor de administrare în Buletinul A.S.F., prin note de informare publicate în ziarul „Bursa”, precum și prin 
apariții în publicații cu profil financiar. 
 
Valoarea zilnică a unității de fond, evoluția Fondului, precum și orice anunțuri și notificări oficiale în legătură cu activitatea acestuia vor fi publicate 
în ziarul „ Bursa” și vor fi prezentate pe pagina de internet a Societății. 
 
Conform prevederilor legale, Societatea va întocmi, publica și va transmite la A.S.F. rapoarte semestriale și raportul anual al Fondului. Raportul 
anual va fi certificat de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. 
 
Publicarea acestor rapoarte se va face în Buletinul A.S.F. și pe pagina de internet a Societății: www.otpfonduri.ro, iar în ziarul „Bursa” se va publica, 
în termen de 3 zile, un anunț destinat investitorilor în care se va menționa apariția rapoartelor, precum și modalitatea în care ele pot fi obținute la 
cerere, în mod gratuit. 
 
Rapoartele menționate anterior vor fi transmise la A.S.F. și publicate după cum urmează: 

a) raportul pentru primul semestrul, în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv; 
b) raportul anual, în termen de patru luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea. 

 



La modificarea elementelor semnificative ale documentelor Fondului, Societatea va publica, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 
comunicării deciziei de avizare a modificărilor, o notă de informare către deținătorii de unități de fond. 
 
Modificările autorizate intră în vigoare la 15 zile după publicarea notei de informare. 
 
Notificările societății către investitori vor fi publicate în ziarul „Bursa” și pe site-ul societății: www.otpfonduri.ro. 
 
În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, Societatea are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală 
depuse într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare. 
 
IX.  PROTECȚIA  INVESTITORILOR  PRIVIND  PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL,  ÎN  CONFORMITATE  CU  
LEGEA  NR. 677/2001 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, Societatea de administrare prelucrează datele investitorilor cu caracter personal în scopul exclusiv de prestare de servicii în 
conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța nr. 32/2012, în baza autorizației eliberate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.). Datele vor fi dezvăluite instituțiilor implicate în desfășurarea de activități pe piața de capital, la cererea motivată a acestora. 
 
Prin aderarea la Fond, investitorul se declară în mod expres și neechivoc de acord cu prelucrarea, de către Societate, în calitate de operator și/sau 
de către alte persoane lucrând în baza instrucțiunilor Societății, a datelor personale privind persoana investitorului. 
 
Investitorul beneficiază de dreptul de acces la datele personale, dreptul de intervenție asupra acestor date, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi 
supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice investitor se poate adresa cu o 
cerere scrisă, datată și semnată, la sediul societății de administrare din București, bd. Dacia nr. 83, sector 2. 
 
Orice opoziție cu privire la operațiunile de marketing direct pe care le poate presta societatea își produce efectele numai pentru viitor, orice 
operațiune anterioară neputând fi interpretată ca o încălcare a dreptului la opoziție al investitorului. 
 
X.  MODALITATEA  DE  CALCUL  A  VALORII  ACTIVULUI  NET  ȘI  EVALUAREA  ACTIVELOR 
 
10.1. Modalitatea de calcul a valorii activului net 
 
Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în 
conformitate cu prevederile prezentelor Reguli, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. 
 
Valoarea unitară a activului net se calculează prin împărțirea valorii activului net al Fondului la numărul de unități de fond aflate în circulație: 
 

Valoarea unitară a activului net la acea dată = 
Valoarea netă a activelor Fondului la acea dată 
—————————————————————————————————————— 

Număr total de unități de fond aflate în circulație 
 

Numărul de unități de fond aflate în circulație se modifică pe toata durata de existență a fondului. 
Valoarea netă a activelor Fondului se calculează prin scăderea obligațiilor din valoarea totală a activelor: 
 

Valoarea netă a activelor Fondului = Valoarea totală a activelor - Valoarea totală a obligațiilor Fondului 
 

Valoarea unitară a activului net certificată de Depozitarul fondului se publică zilnic pe pagina de internet a Societății, www.otpfonduri.ro în ziua 
calculării, iar în ziarul „Bursa”, precum și la sediile distribuitorilor unităților de fond, în ziua lucrătoare următoare calculării. 
 
10.2. Evaluarea activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
 
(1) Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată 
sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un 
stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) acțiunile, instrumentele financiare derivate, titlurile de participare emise de O.P.C., sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de 
piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv 
sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 

b) instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin metoda bazată pe utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de 
preț compozit relevante publicate de instituții oficiale sau firme private recunoscute la nivel internațional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters); În 
cazul în care nu există cotație de piață, instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a 
dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

c) instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei 
aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 

 
(2) Instrumentele financiare menționate la alin. (1), admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, 
altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat 
membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată conform 
art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
 
(3) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 



piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 
a) acțiunile sunt evaluate la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu 

Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective. În cazul instituțiilor de 
credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR; 

b) instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin metoda bazată pe utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de 
preț compozit relevante publicate de instituții oficiale sau firme private recunoscute la nivel internațional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters). În 
cazul în care nu există cotație de piață, instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a 
dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

c) instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei 
aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

d) instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către conducerea societății de administrare, care au la 
bază tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui instrument financiar similar, metode de analiză a fluxului de 
numerar și de evaluare a opțiunilor etc.); 

e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată. 
 
(4) Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (3). 
 
(5) Instrumentele financiare menționate la alin. (3) și alin. (4), emise de aceeași entitate dar achiziționate în tranșe diferite vor fi evaluate similar 
evaluării instrumentelor de la alin. (3). 
 
(6) Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. 
Sumele existente în conturile curente ale O.P.C. la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea 
zero. 
 
(7) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului. 
 
(8) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat 
care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadență, 
dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada 
de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menționată pe toată durata depozitului. 
 
(9) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată 
perioada depozitului. 
 
(10) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (7) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt 
deduse din valoarea calculată conform. alin. (7). 
 
(11) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente de 
natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până 
la data apariției unui asemenea eveniment. 
 
(12) Acțiunile netranzacționate sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații financiare nu sunt 
disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse în activ la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din 
raportările financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în 
care aceste informații sunt disponibile sau la valoarea zero, în cazul în care informațiile nu sunt disponibile. În scopul numărării celor 30 de zile de 
netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat 
tranzacții. 
 
(13) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al fondului de la data la care 
anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, la valoarea 
Zero. 
 
(14) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau 
definitivă de activitate sunt incluse în activul net al O.P.C. la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței 
reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează. 
 
(15) În cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o 
piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind 
confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu 
respectarea prevederilor alin. (1) lit. a). 
 
(16) Acțiunile societăților comerciale din portofoliul fondului neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative 
ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. 
 
(17) În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 



piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare. 
 
(18) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în 
activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără 
acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
 
(19) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul fondului, astfel: 

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai 
mare decât prețul de subscriere, iar Societatea de administrare decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a). 
 
(20) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 
 
(21) Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu 
contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor alin. (19) lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare, 
de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. 
 
(22) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (19) lit. a) se evaluează la 
valoarea de subscriere. 
 
(23) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima 
zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
 
(24) Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 
 

Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință)  
[număr de acțiuni noi / (număr de acțiuni vechi + număr de acțiuni noi)]  [număr de acțiuni vechi / număr de drepturi de preferință emise] 

 

unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
 
(25) Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală 
a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea 
teoretica. 
 
(26) Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la 
ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 
 
(27) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite. 
 
(28) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului. 
 
(29) În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în 
activ la valoarea zero. 
 
(30) În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în 
prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
 
Principiile de calcul pentru evaluarea valorii activelor din portofoliul fondului se aplică unitar și se mențin constante cel puțin un an. 
 
XI.  COMISIOANE  ȘI  CHELTUIELI 
 
11.1. Comisioane suportate de investitorii Fondului 
 
11.1.1. Comisionul de subscriere 
La emisiunea inițială cât și la emisiunile ulterioare de unități de fond, investitorii plătesc un comision de subscriere de maximum 1% din suma 
investită, negociabil. 
 
OTP Asset Management poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat în funcție de tipul 
investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost suplimentar Fondului. 
 
La momentul avizării Prospectului de Emisiune, valoarea comisionului de subscriere este de 1% din suma investită. 
 
Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel: 

a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. 



Creșterea/reducerea comisionului este notificată A.S.F. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare; 
b. în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea 

autorizației A.S.F. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de subscriere cu 15 zile 
înainte de intrarea lui în vigoare. 

 
Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile. În lipsa unei modificări a 
documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile; 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă; 

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) Membrii Consiliul de Supraveghere/Membrii Directorat ai societăților membre Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
f) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
g) conturile individuale de investiții administrate de OTP Asset Management România SAI S.A. 

 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de societatea de administrare a investițiilor. 
 
Comisionul de subscriere se aplică în mod direct sumei investite. 
 
Plata unităților de fond subscrise se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data 
emiterii titlurilor de participare. 
 
11.1.2. Comision de răscumpărare 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare. 
 
11.2. Cheltuieli suportate de Fond 
Cheltuielile Fondului stabilite conform reglementărilor în vigoare și conform contractelor încheiate de societatea de administrare a investițiilor în 
numele Fondului sunt: 
 

11.2.1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății 
 

11.2.1.1. Comisionul de Administrare 
Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului închis de investiții cu o politică de investiții permisivă 
care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este de maximum X= 2,5% pe an calculat la valoarea medie a activului total 
administrat în luna respectivă, astfel: 
 

Comision administrare = X  (Suma activelor totale zilnice) / (nr. de zile ale lunii) 
 

Comisionul de administrare se calculează zilnic și se încasează lunar, în primele 15 zile lucrătoare din luna următoare încheierii lunii pentru care s-a 
făcut administrarea, fiind suportat de către Fond. 
La data avizării Prospectului de Emisiune, comisionul de administrare este de 2% pe an, aplicat la valoarea medie a activului total din lună. 
Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel: 

a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. 
Creșterea/reducerea comisionului este notificată A.S.F. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare; 

b. în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea avizului 
de la A.S.F. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data avizării de către A.S.F. 

OTP Asset Management poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat în funcție de tipul 
investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost suplimentar Fondului. 
 

11.2.1.2. Comisionul de Succes 
Comisionul de succes este calculat zilnic și inclus în activul fondului la poziția obligații și este plătit de fond anual. 
Valoarea comisionului de succes se stabilește și se consideră definitivă pentru data de 31 decembrie a fiecărui an după aplicarea formulei de calcul 
și se va plăti în primele 15 zile lucrătoare ale anului următor anului pentru care s-a făcut administrarea. 
Benchmark-ul considerat pentru calculul comisionului de succes este ROBID1Y + 1% - (Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care 
băncile atrag depozite în lei cu termen de 1 an). Valoarea acestuia este calculată zilnic și se resetează anual, în prima zi a anului curent. 
Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic datorat administratorului în ziua T este următoarea: 
 
 
 
 
 

Simboluri: 
ST: Comisionul de succes datorat Administratorului din Valoarea activului net (VAN înainte de deducerea comisionului de performanță) în ziua de 

calcul T; 
Sn: Comisionul de succes acumulat și datorat administratorului până la data de calcul T a activului; 
SN: Comisionul de succes plătibil administratorului pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1); 
N: numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN; 
T: ziua de calcul a activului net (VUAN) pentru care calculăm comisionul de succes; 
n: numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN și comision de succes până la ziua curentă (T) de calcul a activului din anul calendaristic 

curent; 
BMT: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T; 
VUANT: valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T înainte de deducerea comisionului de performanță; 
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BMT-1: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T-1; 
VUANT-1: valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T-1 înainte de deducerea comisionului de performanță; 
VUANMAX: valoarea unitară a activului net (după deducerea comisionului de performanță) maximă înregistrată în anul calendaristic luat în calcul; 
vT-1: valoarea activului net înainte de deducerea comisionului de performanță pentru ziua de calcul T-1. 

 

Comisionul de succes acumulat până la ziua de calcul a activului net T și înregistrat pe poziția obligații în activul fondului se calculează astfel: 
 
 
 
 
 

Comisionul de succes plătit administratorului pentru anul calendaristic (în primele 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic) se calculează 
după următoarea formulă: 
 
 
 
 
 
 

11.2.2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului ce cuprind 
Prin contractul de depozitare s-a stabilit un comision de depozitare de max. 0,00875%/lună aplicat ANCC definit astfel: 
 

ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Impozit pe venit - Răscumpărări de plată (dacă este cazul) - Cheltuieli de audit financiar -  
Cheltuieli estimate, menționate în documentele fondului aprobate de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, 

comision administrare, impozit pe venit) - Comisioane de subscriere (dacă este cazul) 
 

Comisionul se calculează zilnic și se încasează lunar. 
Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități: 
Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețele din România: 

a) Comision pentru păstrarea în siguranță: 0,10% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie; 
b) Comision de decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu valori mobiliare aflate în custodia BCR: 10 RON/simbol, la care se adaugă 

comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu acțiuni, drepturi de preferință și 
instrumente cu venit fix, atât pe bază netă cât și pe bază brută, conform Listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de 
compensare decontare și registru, agenții custode și participanții compensatori din Codul Depozitarului Central. 

Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe externe 
a) Comisioane pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 

- maximum 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie; 
- comision minim pe ISIN 4 EUR/p.a.; 
- comision minim pe cont de custodie 16 EUR/p.a.; 

b) Decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe: 
- maximum 200 de EUR/tranzacție; 
- încasare cupoane și dividende alți emitenți externi: 9 EUR/încasare. 

Notă: Comisioanele de depozitare și custodie nu includ TVA și se supun reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată. 
 

11.2.3. Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor pentru tranzacțiile realizate în numele fondului. Cheltuieli datorate intermediarilor 
pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare. 
 

11.2.4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare așa cum sunt înscrise în lista de comisioane a fiecărei bănci la care Fondul 
are conturi deschise. 
 

11.2.5. Cheltuieli cu dobânzi și comisioanele specifice, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile prevăzute de legislația 
în vigoare. 
 

11.2.6. Cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F., ce includ, fără a se limita la, un comision plătibil lunar în cuantum de 0,1%/an din 
valoarea activului net evaluat în ultima zi lucrătoare a lunii aferente, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările ulterioare. 
 

11.2.7. Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond, de maximum 1.000 de Euro/an. Fondul nu beneficiază de consultanță pe bază de contract 
care să genereze cheltuieli în sarcina Fondului. 
 

11.2.8. Cheltuieli de emisiune cu documentele fondului (Prospectul de emisiune), precum și cheltuieli legate de realizarea și de 
transmiterea către investitori a documentelor care certifică subscrierile și răscumpărările de unități de fond. 
 

11.2.9. Cheltuieli legate de realizarea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit. 
 

11.2.10. Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de 
către societatea de administrare a investițiilor. 
Cheltuielile se înregistrează zilnic având în vedere următoarele: 

• Repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare; 
• Cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și reglate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli 

de depozitare, cheltuielile cu auditul financiar etc.). 
Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus). 
 
11.3. Cheltuieli suportate de societatea de administrare a investițiilor 
 
Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale Fondului sunt suportate de către Societate. 
 
XII.  RISCURI 
 
Investițiile în fond comportă nu numai avantajele dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din 
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investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul. 
 
Nu există nici o asigurare că politica investițională a administratorului va avea ca rezultat efectiv creșterea valorii unităților de fond. 
 
Valoarea unităților de Fond poate scădea față de prețul de cumpărare, în situația în care valoarea investițiilor efectuate de Fond scade față de 
momentul subscrierii. Așadar există posibilitatea ca la vânzarea unităților de Fond deținute, investitorul să primească o sumă mai mică decât cea 
investită. 
 
• Riscuri legate de stadiul incipient de dezvoltare a pieței de capital din România - cu un grad de lichiditate relativ redus, instrumentele 
financiare cotate pe piața locală de capital au o volatilitate mai mare decât instrumentele similare listate pe piețele dezvoltate, putând astfel genera 
variații mai mari de preț ale unității de fond. 
 
• Riscul de piață - riscul de pierdere pentru A.O.P.C care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul A.O.P.C, fluctuație care 
poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau 
solvabilitatea unui emitent. 
 
• Riscul ratei dobânzii este o formă a riscului de piață și se referă la posibilitatea creșterii dobânzilor de piață, care va avea ca efect scăderea 
prețului obligațiunilor și ar putea afecta negativ valoarea unităților de fond. Altă formă a riscului de piață este riscul valutar, care se manifestă prin 
scăderea valorii în echivalent lei a activelor denominate în monede străine, în cazul aprecierii monedei naționale față de monedele respective. În 
aceste condiții poate avea loc o scădere a valorii unităților de fond, dacă fondul investește în alte valute decât leul. 
 
• Riscul de decontare - reprezintă riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii 
acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, 
conform înțelegerii. 
 
• Riscul de contraparte - riscul de pierdere pentru A.O.P.C care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției. 
 
• Riscul de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul A.O.P.C.-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval 
de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea A.O.P.C de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 32/2012. 
 
• Riscul de emitent (nesistemic) - reprezintă riscul modificării prețului unor anumite instrumente financiare datorită evoluției unor factori specifici 
acestora. O formă a acestui risc este riscul de credit, reprezentând riscul ca emitentul unor obligațiuni deținute de fond să sufere o deteriorare a 
capacității de rambursare care poate genera scăderea valorii obligațiunilor și implicit a valorii unității de fond. 
 
• Riscuri generate de instabilitatea cadrului legislativ - modificarea legislației poate genera un climat de incertitudine ce poate avea efecte 
negative asupra activității fondurilor deschise de investiții. 
 
• Riscul operațional - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care 
decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 
 
XIII.  FUZIUNEA,  TRANSFORMAREA  SAU  LICHIDAREA  FONDULUI 
 
13.1. Fuziunea, transformarea și divizarea Fondului 
 
Fondul închis de investiții cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return poate fuziona cu 
alt fond închis de investiții fie prin absorbție, fie prin contopire în condițiile indicate de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri închise de investiții aparține societății/societăților de administrare care administrează respectivele 
fonduri. 
 
Prin fuziune societatea/societățile de administrare va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona. 
 
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor Fonduri către alt Fond - fondul absorbant - 
și atrage dizolvarea fondului/fondurilor incorporate. 
 
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond închis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
 
Societatea/societățile de administrare va/vor transmite la A.S.F. notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza 
căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor 
implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii și 
răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, până la 
finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. 
 
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către Societatea de administrare implicată. În termen de cinci zile de la 
data acestei comunicări societatea/societățile de administrare este/sunt obligate să publice și să transmită la A.S.F. dovada publicării anunțului 
privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune. 



 
În vederea protecției investitorilor, societatea/societățile de administrare are/au obligația de a preciza în anunțul privind fuziunea faptul că, în urma 
procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 
 
Societatea/societățile de administrare are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului 
privind fuziunea și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
 
În situația fuziunii prin absorbție, A.S.F. va radia Fondul absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile Regulamentului C.N.V.M. 
nr. 15/2004. 
 
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor Fonduri, A.S.F. radiază din Registrul A.S.F. fondurile implicate în procesul de 
fuziune și înregistrează fondul rezultat pe baza noilor documente. 
 
Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură Societate de administrare. Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca 
urmare a procesului de fuziune. 
 
Este interzisă divizarea Fondului. 
 
13.2. Lichidarea Fondului 
 
Funcționarea Fondului încetează și este urmată de radierea Fondului în următoarele situații: 

a) în situația retragerii autorizației de funcționare a Societății de administrare, dacă investitorii nu numesc o nouă societate de administrare a 
Fondului sau dacă nu se poate numi un nou administrator al acestuia; 

b) la cererea societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu 
mai justifică din punct de vedere economic operarea acestui fond. 

 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de fond. 
 
Administratorul lichidării va fi un auditor financiar, membru al CAFR, care va fi desemnat cu respectarea prevederilor legale, de către Societatea de 
administrare cu notificarea A.S.F. 
 
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele Fondului la valoarea maximă oferită de piață. 
 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora și ia în custodie copiile tuturor 
înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fondul supus lichidării, păstrate de către Societatea de administrare și de către Depozitar. 
 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. 
 
Ulterior, administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eșalonate în cadrul 
raportului de inventariere. 
 
Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data 
începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte 
criterii. 
 
XIV.  REGIMUL  FISCAL 
 
Veniturile obținute de investitori din răscumpărarea unităților de fond se supun impozitării conform normelor legale în vigoare. 
 
Fondul nu plătește impozite pe câștigurile din investiții. 
 
Investitorii persoane juridice au obligația să calculeze și să achite obligațiile fiscale care le revin conform prevederilor legale în vigoare. 
 
În conformitate cu prevederile OUG de modificare și completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
în cazul persoanelor fizice, câștigul/pierderea din transferul titlurilor de participare, reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre prețul de 
răscumpărare și prețul de subscriere/cumpărare. 
Câștigul obținut din transferul titlurilor de participare se impune cu o cotă de 16%. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite 
către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui an, până la 
sfârșitul lunii februarie a anului următor. 
 
Obligația investitorilor persoane fizice care au realizat câștig/pierdere obținut din transferul titlurilor de participare este ca până la data de 25 mai a 
anului următor să depună declarația 200 privind câștigul net anual/pierderea netă anuală pentru anul anterior. 
 
Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent, potrivit 
prevederilor art. 84 din Codul Fiscal în vigoare, pe baza declarației privind venitul realizat (Declarația 200). 
 



Cota de impozitare aplicată și modalitatea de aplicare vor respecta cerințele legale în vigoare la momentul cererii de răscumpărare a unităților de fond. 
 
XV.  AUDITORUL  FINANCIAR  AL  FONDULUI 
 
„Auditorul Financiar al Fondului închis de investiții cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return 
este - EXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul social în Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap. 13, telefon 0240 517 899, fax 0240 511 181, 
înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J36/214/2001, Cod Unic de Înregistrare 14058398, autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002, 
reprezentată prin dna RODICA PIRLOG, în calitate de Administrator.“ 
 
XVI.  REȚEAUA  DE  DISTRIBUȚIE 
 
Distribuirea unităților de fond se poate face direct de către societatea de administrare, prin intermediul agenților de distribuție, autorizați să presteze 
activități de distribuție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza contractelor de distribuire pe care societatea de administrare le 
încheie cu aceștia, sub condiția avizării în prealabil de către A.S.F. a delegării activității de distribuție. 
 
Societatea de administrare a încheiat contract de distribuire a unităților de fond cu OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești 
nr. 66-68, sector 1, tel: 021 307 5700, fax: 021 307 5735, CUI:7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată 
la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-028/1995. 
 
Activitatea de distribuție de unități de fond se realizează și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP BANK ROMANIA S.A. a căror lista va fi 
afișată în permanență pe pagina de internet a Societății: www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii: www.otpbank.ro. 
 
Distribuția unităților de fond se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și înscrise 
în Registrul A.S.F., care își desfășoară activitatea în numele S.A.I.-ului în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de distribuție în 
nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii fondului. Lista agenților de 
distribuție autorizați de A.S.F. va fi disponibilă pe site-ul www.otpfonduri.ro. 
 
XVII.  DISPOZIȚII  FINALE 
 
Autoritatea competentă de reglementare și supraveghere este Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
 
Pe parcursul funcționării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale apărute în acest domeniu. 
 
Condițiile care au stat la baza înregistrării Fondului în Registrul A.S.F. trebuie menținute pe toata durata de existență a Fondului, orice modificări 
ale acestor condiții fiind notificate A.S.F. și investitorilor. 
 
Ulterior avizării Fondului, A.S.F. este singura autoritate care îl poate excepta de la prevederile regulamentelor emise de aceasta, dacă această 
exceptare este în interesul investitorilor Fondului. Cererea prin care se solicită exceptarea va fi depusă la A.S.F. de către Societate și va specifica 
motivele întemeiate pentru care se solicită aceasta. 
 
Prospectul de Emisiune, raportul anual și semestrial al Fondului pot fi obținute la cerere de la sediul societății de administrare din București, bd. 
Dacia nr. 83, sector 2, pot fi consultate pe pagina de internet www.otpfonduri.ro sau pot fi solicitate de către investitori printr-un e-mail transmis la 
adresa: office@otpfonduri.ro. 

 
 
 

Contract de Societate Civilă 
Fondul închis de investiții cu o politică permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return 

 
În vederea constituirii Fondului închis de investiții cu o politică permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return, 
societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A. inițiază prezentul Contract de societate civilă, denumit în 
continuare „Contract”, ce este guvernat de prevederile generale ale Codului Civil Român referitoare la societatea civilă particulară, precum și de 
dispozițiile speciale prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța 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, de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, și de Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 9/2010, precum și 
orice alte reglementări în vigoare emise de A.S.F. 
 
Prin Avizul C.N.V.M. nr. 2/13.02.2013 Fondul închis de investiții specializat în investiții imobiliare care atrage în mod privat resurse financiare OTP 
Agri Fund a fost înregistrat în Registrul C.N.V.M. 
 
Prezentul contract este un contract civil, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ și consensual (conform prevederilor Codului Civil). 
 
Societatea civilă nu are personalitate juridică, urmând a fi legal reprezentată de societatea de administrare OTP Asset Management România S.A.I. S.A. 
 
1.  DENUMIREA  FONDULUI 
 
Denumirea fondului este OTP Premium Return și se constituie sub forma unui fond închis de investiții din categoria Alte Organisme de Plasament 
Colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții permisivă, care atrage în mod public resurse financiare, denumit în continuare și Fondul. 
 



2.  DURATA  FONDULUI 
 
Fondul închis de investiții cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return are o durată 
nelimitată. 
 
3.  OBIECTIVELE  FONDULUI 
 
Fondul este constituit pentru a atrage, în mod public, resursele financiare ale investitorilor persoane fizice sau juridice în vederea efectuării de 
plasamente pe piețele financiare în condițiile unui grad mediu de risc asumat, specific politicii de investiții prevăzută în Prospectul de Emisiune. 
 
Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament al fondului superior benchmark-ului fondului care este ROBID1Y în condițiile 
în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile unei piețe financiare. 
unde: 
ROBID1Y reprezintă Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei cu termen de un an. 
 
4.  UNITĂȚILE  DE  FOND 
 
Unitatea de fond reprezintă o deținere de capital a unui investitor în activele nete ale Fondului, este de un singur tip, înregistrată, dematerializată și 
va conferi deținătorilor ei drepturi și obligații egale. 
 
Numărul unităților de fond și activul Fondului se supun unor oscilații rezultate atât din emisiunea periodică și plasarea prin ofertă publică de unități 
de fond suplimentare, cât și din exercitarea de către deținătorii unor astfel de unități de fond a dreptului lor de a răscumpăra unitățile de fond 
deținute. 
 
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităților de fond. 
 
Valoarea unei unități de fond se modifică pe parcursul existenței Fondului, fiind denominată în RON. 
 
Valoarea nominală a unei unități de Fond este de 1.000 de RON. 
 
Evidența fracțiunilor de unități de fond se face prin rotunjire la 4 zecimale. 
 
Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 4 zecimale. 
 
5.  SOCIETATEA  DE  ADMINISTRARE 
 
Inițiatoarea constituirii Fondului în vederea administrării acestuia este OTP Asset Management România S.A.I. S.A., denumită în continuare și 
Societatea, societate de administrare a investițiilor autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2620/18.12.2007, nr. de înregistrare în Registrul 
C.N.V.M., PJR05SAIR/400023, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15502/15.08.2007, cod unic de înregistrare 222 64 941, cu sediul 
social în București, bd. Dacia nr. 83, sector 2, telefon: +4031 308 5550, fax: +4031 308 5555 e-mail: office@otpfonduri.ro, pagina de internet 
www.otpfonduri.ro, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 5.795.323 de RON, constituită în 
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 și ale reglementarilor A.S.F. în vigoare care reglementează 
activitatea de administrare a investițiilor. 
La data înscrierii Fondului în Registrul A.S.F., societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu are sedii 
secundare. 
 
Societatea de Administrare a Investițiilor în calitate de administrator al Fondului este împuternicită să semneze atât Contractul de servicii de 
depozitare cu stabilirea limitei maxime a comisioanelor pentru serviciile prestate de depozitarul fondului, cât și toate contractele încheiate cu terțe 
părți în vederea funcționării legale a fondului. 
 
5.1. Comisionul de administrare 
 
Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului închis de investiții cu o politică de investiții permisivă 
care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este de maximum X=2,5% pe an calculat la valoarea medie a activului total 
administrat în luna respectivă, astfel: 
 

Comision administrare = X  (Suma activelor totale zilnice) / (nr. de zile ale lunii) 
 

Comisionul de administrare se calculează zilnic și se încasează lunar, în primele 15 zile lucrătoare din luna următoare încheierii lunii pentru care s-a 
făcut administrarea, fiind suportat de către Fond. 
 
La data avizării Prospectului de Emisiune, comisionul de administrare este de 2% pe an, aplicat la valoarea medie a activului total din lună. 
 
Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel: 

a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. 
Creșterea/reducerea comisionului este notificată A.S.F. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare; 

b. în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea avizului 
de la A.S.F. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data avizării de către A.S.F. 

 



OTP Asset Management poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare încasat în funcție de tipul 
investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost suplimentar Fondului. 
 
5.2. Comisionul de Succes 
 
Comisionul de succes este calculat zilnic și inclus în activul fondului la poziția obligații și este plătit de fond anual. 
 
Valoarea comisionului de succes se stabilește și se consideră definitivă pentru data de 31 decembrie a fiecărui an după aplicarea formulei de calcul 
și se va plăti în primele 15 zile lucrătoare ale anului următor anului pentru care s-a făcut administrarea. 
 
Benchmark-ul considerat pentru calculul comisionului de succes este ROBID1Y + 1% - (Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care 
băncile atrag depozite în lei cu termen de un an). Valoarea acestuia este calculată zilnic și se resetează anual, în prima zi a anului curent. 
 
Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic datorat administratorului în ziua T este următoarea: 
 
 
 
 
 

Simboluri: 
ST: Comisionul de succes datorat Administratorului din Valoarea activului net (VAN înainte de deducerea comisionului de performanta) în ziua de 

calcul T; 
Sn: Comisionul de succes acumulat și datorat administratorului până la data de calcul T a activului; 
SN: Comisionul de succes plătibil administratorului pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1); 
N: numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN; 
T: ziua de calcul a activului net (VUAN) pentru care calculăm comisionul de succes; 
n: numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN și comision de succes până la ziua curentă (T) de calcul a activului din anul calendaristic 

curent;  
BMT: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T; 
VUANT: valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T înainte de deducerea comisionului de performanță; 
BMT-1: valoarea Benchmark-ului pentru ziua de calcul a activului T-1; 
VUANT-1 :valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T-1 înainte de deducerea comisionului de performanță. 
VUANMAX: valoarea unitară a activului net (după deducerea comisionului de performanță) maximă înregistrată în anul calendaristic luat în calcul; 
vT-1: Valoarea activului net înainte de deducerea comisionului de performanță pentru ziua de calcul T-1. 

 
Comisionul de succes acumulat până la ziua de calcul a activului net T și înregistrat pe poziția obligații în activul fondului se calculează astfel: 
 
 
 
 
 

Comisionul de succes plătit administratorului pentru anul calendaristic (in primele 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic) se calculează 
după următoarea formulă: 
 
 
 
 
 

 
6.  DEPOZITARUL 
 
Depozitarul Fondului închis de investiții cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return este 
Banca Comercială Română S.A. 
 
Remunerarea depozitarului 
 
Cheltuielile cu depozitarul, prevăzute în contractul de depozitare, vor fi plătite din activele Fondului. 
 
A. Comisionul de depozitare 
 
Prin contractul de depozitare s-a stabilit un comision de depozitare de maximum 0,00875%/lună aplicat ANCC definit astfel: 
 

ANCC = Valoarea actualizată a activelor totale - Impozit pe venit - Răscumpărări de plată (dacă este cazul) - Cheltuieli de audit financiar -  
Cheltuieli estimate, menționate în documentele fondului aprobate de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, 

comision administrare, impozit pe venit) - Comisioane de subscriere (dacă este cazul) 
 

Comisionul se calculează zilnic și se încasează lunar. 
 
B. Comisioanele de custodie se percep pentru următoarele activități: 
 

1. Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețele din România: 
a) Comision pentru păstrarea în siguranță: 0,10% anual aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie; 
b) Comision de decontare fonduri în cazul tranzacțiilor cu valori mobiliare aflate în custodia BCR: 10 RON/simbol, la care se adaugă 

comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu acțiuni, drepturi de preferință 
și instrumente cu venit fix, atât pe bază netă cât și pe bază brută, conform Listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul 
de compensare decontare și registru, agenții custode și participanții compensatori din Codul Depozitarului Central; 

2. Comisioanele maximale aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe externe: 
a) Comisioane pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: 
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- maximum 0,55% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie; 
- comision minim pe ISIN 4 EUR/p.a.; 
- comision minim pe cont de custodie16 EUR/p.a.; 

b) Decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe: 
- maximum 200 de EUR/tranzacție; 
- încasare cupoane și dividende alți emitenți externi: 9 EUR/încasare. 

Notă: Comisioanele de depozitare și custodie nu includ TVA și se supun reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată. 
 
7.  FORȚA  MAJORĂ 
 
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după intrarea în vigoare a 
contractului, care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
Apariția și încetarea forței majore va trebui notificată în termen de maximum 10 zile, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a fi exonerat de 
răspundere. În termen de maximum 15 zile de la notificarea mai sus menționată, partea aflată în forță majoră va prezenta dovada existenței sau 
încetării stării de forță majoră, constatată de o autoritate competentă. 
În cazul în care forța majoră durează o perioadă mai mare de 60 de zile de la declanșarea sa, oricare din părți poate notifica rezilierea de plin drept 
a contractului. 
 
8.  FUZIUNEA,  DIVIZAREA  SAU  LICHIDAREA  FONDULUI 
 
8.1. Fuziunea, transformarea și divizarea Fondului 
 
Fondul închis de investiții cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return poate fuziona cu 
alt fond închis de investiții fie prin absorbție, fie prin contopire în condițiile indicate de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri închise de investiții aparține societății/societăților de administrare care administrează respectivele 
fonduri. 
 
Prin fuziune societatea/societățile de administrare va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona. 
 
Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor Fonduri către alt Fond - fondul absorbant - 
și atrage dizolvarea fondului/fondurilor incorporate. 
 
Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond închis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele 
lor, având loc astfel dizolvarea acestora. 
 
Societatea/societățile de administrare va/vor transmite la A.S.F. notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza 
căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor 
implicate în fuziune. În termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestor documente, A.S.F. emite o decizie de suspendare a emisiunii și 
răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, până la 
finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. 
 
Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către Societatea de administrare implicată. În termen de cinci zile de la 
data acestei comunicări societatea/societățile de administrare este/sunt obligate să aducă la cunoștința investitorilor și să transmită la A.S.F. 
dovada transmiterii anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale 
fondurilor implicate în fuziune. 
 
În vederea protecției investitorilor, societatea/societățile de administrare are/au obligația de a preciza în anunțul privind fuziunea faptul că, în urma 
procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 
 
Societatea/societățile de administrare are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului 
privind fuziunea și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării. 
 
În situația fuziunii prin absorbție, A.S.F. va radia Fondul absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile Regulamentului C.N.V.M. 
nr. 15/2004. 
 
În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor Fonduri, A.S.F. radiază din Registrul A.S.F. fondurile implicate în procesul de 
fuziune și înregistrează fondul rezultat pe baza noilor documente. 
 
Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură Societate de administrare. Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor ca 
urmare a procesului de fuziune. 
 
Fondul se poate transforma într-un alt tip de AOPC, cu respectarea prevederilor și procedurilor legale solicitate de Legea nr. 297/2004, modificată, 
și ale Regulamentului nr. 15/2004, precum și a celorlalte reglementari emise de A.S.F. 
Este interzisă divizarea Fondului. 
 
8.2. Lichidarea Fondului 



 
Funcționarea Fondului încetează și este urmată de radierea Fondului în următoarele situații: 

a) în situația retragerii autorizației de funcționare a societății de administrare, dacă investitorii nu numesc o nouă societate de administrare a 
Fondului sau dacă nu se poate numi un nou administrator al acestuia; 

b) la cererea societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constata că valoarea activelor nu 
mai justifică din punct de vedere economic operarea acestui fond; 

 
Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de fond. 
 
Administratorul lichidării va fi un auditor financiar, membru al CAFR, care va fi desemnat cu respectarea prevederilor legale, de către Societatea de 
administrare cu notificarea A.S.F. 
 
Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele Fondului la valoarea maximă oferită de piață. 
 
Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora și ia în custodie copiile tuturor 
înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la Fondul supus lichidării, păstrate de către Societatea de administrare și de către Depozitar. 
 
După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și 
datorii restante ale Fondului, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării. 
 
Ulterior, administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eșalonate în cadrul 
raportului de inventariere. 
 
Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data 
începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte 
criterii. 
 
9.  LITIGII 
 
Acest contract este guvernat de legea română aplicabilă acestuia. 
 
Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o rezolvare amiabilă nu 
va fi posibilă, în termen de maximum 30 de zile de la apariția litigiului, se va încheia prin acord scris al părților divergente un compromis prin care 
se va stabili tribunalul arbitral și procedura de numire a arbitrilor pentru soluționarea litigiului pe calea arbitrajului comercial, sau acesta va fi supus 
spre soluționare instanțelor de drept comun. 
 
10.  CLAUZA  PRIVIND  ÎNCETAREA  CONTRACTULUI de Societate Civilă al Fondului 
 
Prezentul Contract de societate civilă este guvernat de prevederile generale ale Codului Civil Român referitoare la societatea civilă particulară. 

• în caz de deces sau reorganizare a unuia din deținătorii de unități de fond, Fondul își continuă existența prin moștenitorii sau succesorii în drept 
ai acestuia; 

• Fondul își poate înceta activitatea și dacă are loc retragerea autorizației de funcționare și emiterea hotărârii de lichidare a Fondului, dată de 
organele abilitate conform legii. 

 
La încetarea existenței Fondului, patrimoniul acestuia se lichidează, activul net se va împărți între membri activi ai Fondului proporțional cu 
drepturile lor și conform regulilor legale existente în materia împărțirii succesiunii. 
 
11.  DREPTURILE  ȘI  OBLIGAȚIILE  INVESTITORILOR 
 
11.1. Oferta publică de unități de fond 
 
11.1.1. Emisiunea inițială de unități de fond 
 
Durata emisiunii inițiale de unități de fond este de 30 de zile cu începere de la data avizării modificărilor aduse documentelor Fondului, cu 
posibilitatea închiderii anticipate prin decizia administratorului, în condițiile în care a fost subscrisă cel puțin o unitate de fond. Numărul maxim de 
unități de fond care va face obiectul emisiunii inițiale este de 500.000 (cinci sute de mii). 
 
În cazul închiderii anticipate a ofertei inițiale Societatea de Administrare va notifica A.S.F. și investitorii care au subscris în cadrul ofertei inițiale în 
termen de cinci zile lucrătoare. 
 
11.1.2. Emisiuni ulterioare de unități de fond 
 
Emisiuni ulterioare de unități de fond vor avea loc lunar în primele 5 zile lucrătoare. 
 
Periodic, în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum 500.000 
(cinci sute de mii) de unități de fond. 
 
În situația în care intervin modificări privind emisiunile ulterioare de unități de fond, față de conținutul Prospectului de Emisiune avizat de A.S.F., se 
va întocmi un nou Prospect de Emisiune, ce va fi notificat A.S.F. anterior inițierii emisiunii ulterioare de unități de fond. 



 
Prețul de emisiune al unei unități de fond este prețul de cumpărare plătit de investitor și este reprezentat de valoarea unitară a activului net 
calculată de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea 
contului colector al Fondului, pentru emiterea respectivelor titluri de participare, la care se adaugă comisionul de subscriere dacă este cazul. 
 
Numărul de unități de fond se determină cu 4 zecimale. 
 
Alocarea unităților de fond subscrise în cadrul unei emisiuni ulterioare se realizează după principiul primul venit, primul servit. În cazul în care 
numărul unităților de fond subscrise depășește numărul maxim de unități emise în cadrul emisiunii ulterioare, suma corespunzătoare unităților de 
fond suprasubscrise va fi returnată investitorilor în ordinea inversă a subscrierilor. 
 
11.1.3. Răscumpărarea unităților de fond 
 
Societatea de Administrare recomandă Investitorilor ca plasarea resurselor financiare în Unități de Fond să fie de cel puțin un an. 
Investitorii Fondului au dreptul să răscumpere integral sau parțial unitățile de fond deținute, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei 
de emisiune în care au fost subscrise. 
În interesul majorității investitorilor Societatea de Administrare poate proceda la suspendarea temporară a perioadelor de răscumpărare. 
Nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare. 
Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea 
unitară a activului net calculată de Societatea de administrare a investițiilor și certificată de Depozitar, pe baza activelor din ziua în care s-a 
înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea răscumpărată se scad orice alte comisioane și speze bancare. 
Răscumpărarea se realizează în baza unei Cereri de răscumpărare având conținutul minim și forma stabilită prin Prospectul de Emisiune al 
Fondului. 
 
Plata prețului de răscumpărare se face în baza Cererii de răscumpărare prin virament (transfer) bancar în contul curent menționat de investitor în 
Cererea de Subscriere. 
Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii. 
Răscumpărarea acestora se face după principiul FIFO (primele unități cumpărate sunt și primele răscumpărate) conform legislației în vigoare. 
Anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare. 
În situația în care ca urmare a cererii de răscumpărare Investitorul rămâne cu mai puțin de o unitate de fond, în mod obligatoriu cu aceeași ocazie 
va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală. 
 
11.2. Aderarea la contractul de societate civilă și participarea la Fond 
 
Investitorii atrași de Fondul închis de investiții cu o politică permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return, sau cei 
care au dobândit unitățile de fond în urma moștenirii sau fuziunii se supun termenilor contractuali din prezentul contract și din Reglementările 
Interne al Fondului. 
 
Cererea de Subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de 
Emisiune al Fondului închis de investiții cu o politică permisivă care atrage în mod public resurse financiare OTP Premium Return. Prin 
semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civilă.” 
 
Prin semnarea Cererii de Subscriere și a declarației prin care confirmă faptul ca au primit, au citit și au înțeles Prospectul de Emisiune, investitorii 
devin parte contractuală la Contractul de Societate Civilă. 
 
După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii, cel 
târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresă poștală) 
este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondență”. 
 
Investitorii pot subscrie pentru un număr întreg sau fracționat de unități de fond, prima subscriere fiind de minimum o unitate de fond. Orice 
deținător de unități de fond are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. 
 
În cazul deținerii în comun a unei unități de fond, deținătorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de 
fond în raporturile cu Societatea. 
 
11.3. Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
 să beneficieze de plata prețului de răscumpărare al unităților de fond; 
 la fiecare operațiune să primească prin poștă, e-mail securizat sau fax confirmarea emiterii/anulării unităților de fond; 
 să obțină, la cerere prin poștă, e-mail securizat sau fax extrasul de cont cu operațiunile efectuate într-o perioadă anterioară; 
 să beneficieze în condițiile legii de confidențialitatea operațiunilor; 
 să garanteze, cu unitățile de fond deținute, pentru credite acordate de orice bancă. Societatea va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate 

din contul investitorului în baza contractului de gaj încheiat între titularul contului și bancă. Deblocarea operațiunilor de răscumpărare se face la 
primirea de către societatea de administrare a investițiilor a documentelor care atestă încheierea gajului; 

 să solicite și să obțină orice informații referitoare la politica de investiții a Fondului și valoarea unităților de fond; 
 să solicite înscrierea în Cererea de Subscriere ca investitor a unei persoane împuternicite să opereze în numele, pe contul și pe riscul titularului. 

 
11.4 Obligațiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 
 să-și însușească prevederile Prospectului de Emisiune al Fondului; 
 să respecte condițiile menționate în Cererea de Subscriere; 
 să dețină în permanență cel puțin o unitate de fond; 



 să verifice corectitudinea înscrierii operațiunilor de subscriere (cumpărare)/răscumpărare a unităților de fond; 
 să suporte cheltuielile aferente deschiderii unui cont curent la OTP Bank România S.A.; 
 să achite comisioanele de transfer bancar ocazionate de răscumpărare; 
 să informeze direct societatea de administrare a investițiilor despre orice modificare a datelor de identificare; 
 să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului. 

 
12.  COMISIOANE  ȘI  CHELTUIELI 
 
12.1. Comisioane suportate de investitorii Fondului 
 
12.1.1. Comisionul de subscriere 
 
La emisiunea inițială cât și la emisiunile ulterioare de unități de fond, investitorii plătesc un comision de subscriere de maximum 1% din suma 
investită, negociabil. 
 
OTP Asset Management poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de subscriere încasat în funcție de tipul 
investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost suplimentar Fondului. 
 
La momentul avizării Prospectului de Emisiune, valoarea comisionului de subscriere este de 1% din suma investită. 
 
Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel: 

a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. 
Creșterea/reducerea comisionului este notificată A.S.F. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare; 

b. în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea 
autorizației A.S.F. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de subscriere cu 15 zile 
înainte de intrarea lui în vigoare. 

 
Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile. În lipsa unei modificări a 
documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile; 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă; 

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) Membrii Consiliul de Supraveghere/Membrii Directorat ai societăților membre Grupului OTP, din România si/sau din străinătate; 
f) societățile membre ale Grupului OTP din România și/sau din străinătate; 
g) conturile individuale de investiții administrate de OTP Asset Management România SAI S.A. 

 
Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de societatea de administrare a investițiilor. 
 
Comisionul de subscriere se aplică în mod direct sumei investite. 
 
Plata unităților de fond subscrise se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data 
emiterii titlurilor de participare. 
 
12.1.2. Comisionul de răscumpărare 
 
Fondul nu percepe comision de răscumpărare. 
 
12.2. Cheltuieli suportate de Fond 
 
Cheltuielile Fondului stabilite conform reglementărilor în vigoare și conform contractelor încheiate de societatea de administrare a investițiilor în 
numele Fondului sunt: 
 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății de Administrare (comisionul de administrare, comisionul de succes); 
 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului (comisionul de depozitate, comisioanele de custodie, precum și orice alte 

comisioane care derivă din contractul de depozitare); 
 Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor pentru tranzacțiile realizate în numele fondului Cheltuieli datorate intermediarilor 

pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare; 
 Cheltuieli de emisiune cu documentele fondului (Prospectul de Emisiune), precum și cheltuieli legate de realizarea și de transmiterea 

către investitori a documentelor care certifică subscrierile și răscumpărările de unități de fond. 
 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare așa cum sunt înscrise în lista de comisioane a fiecărei bănci la care Fondul 

are conturi deschise; 
 Cheltuieli cu dobânzile și comisioanele specifice în cazul în care Fondul contractează împrumuturi în condițiile prevăzute de legislația 

în vigoare; 
 Cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F.; 
 Cheltuieli cu auditul financiar pentru fond; 
 Cheltuieli legate de realizarea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit; 
 Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către 

societatea de administrare a investițiilor. 
 



12.3. Cheltuieli suportate de societatea de administrare a investițiilor 
 
Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale Fondului sunt suportate de către Societate. 
 
13.  DISPOZIȚII  FINALE 
 
Dacă o instanță declară sau stabilește că anumite clauze din prezentul contract sunt anulabile sau nu pot fi puse în executare, clauzele care nu au 
fost puse în discuție își păstrează caracterul obligatoriu. 
Prezentul contract intră în vigoare la data avizării de către A.S.F. 
 
Contractul a fost rescris astăzi 17.04.2014, în două exemplare originale. 
 

Societatea de Administrare a Investițiilor 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. 

 
Director General, 

Dan Marius Popovici 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/340 / 28.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/196/12.03.2014, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 31388/02.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se modifică art. 2 al Deciziei A.S.F. nr. A/196/12.03.2014 și va avea următorul conținut: 
„Spațiul destinat activității sucursalei din București a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.  
este situat în Splaiul Unirii nr. 16, etajul 8, camerele 802, 803 și 804, sector 4.” 
Art. 2. Restul prevederilor Deciziei A.S.F. nr. A/196/12.03.2014 nu se modifică. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/343 / 29.04.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG 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. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  

nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 73/14.03.2014, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți, Serviciul Supraveghere prin 

Raportări Curente din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 



credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat  
în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.  
Curtea de Argeș, începând cu data de 30.04.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/344 / 29.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 31658/03.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr. 237B, 
et. 2, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. NECULA GABRIEL Decizia nr. 442/12.05.2011 poz. 1 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. NECULA GABRIEL PFR02ASIF/392440 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE 
ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/345 / 29.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG nr. 28595/26.03.2014, completată prin 

adresa nr. RG/39257/28.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și al Deciziei nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.  
cu sediul social situat în București, bd. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, următoarei persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. Andreea STANCIU Decizia nr. 1164/14.09.2010 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Andreea STANCIU PFR02ASIF/032375 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/346 / 30.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 30580/01.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare DORINVEST S.A., cu sediul social situat în București, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 
1. NITU ADRIAN A/219/19.12.2013 poz. 1 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. NITU ADRIAN PFR02ASIF/232628 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. și 
se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/347 / 30.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 și art. 4 alin. (11), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 30580/01.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sector 1, următoarelor persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 
1. ALEXE IULIAN A/220/19.12.2013 poz. 7 
2. GORDILĂ SERGIU A/220/19.12.2013 poz. 3 
3. PĂCURAR HORIA ANDREI A/220/19.12.2013 poz. 2 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Număr de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. ALEXE IULIAN PFR02ADEL/341011 
2. GORDILĂ SERGIU PFR02ADEL/401007 
3. PĂCURAR HORIA ANDREI PFR02ADEL/401006 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/348 / 30.04.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 30495/01.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. BURNAR PAUL-OVIDIU 69/19.01.2009 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. BURNAR PAUL-OVIDIU PFR02ASIF/122525 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/349 / 30.04.2014 
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 OUG 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. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/31827/03.04.2014  

și nr. RG/35383/15.04.2014, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamț din data de 20.12.2013 de majorare a capitalului 



social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260/16.01.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni 
emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamț, conform Hotărârii AGEA 
adoptate în data de 20.12.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260/16.01.2014, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 6.000.000 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 0,50 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 3.000.000,00 de lei; 
- perioada de derulare: 12.05.2014-11.06.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei,  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/350 / 30.04.2014 
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 OUG 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. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  

cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/30081/31.03.2014  

și nr. RG/34849/14.04.2014, 
având în vedere Hotărârea AGEA S.C. M.J. MAILLIS ROMÂNIA S.A. Buftea din data de 27.12.2013, de majorare  

a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 398/22.01.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni 
emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. M.J. MAILLIS ROMÂNIA S.A. Buftea, conform Hotărârii AGEA 
adoptate în data de 27.12.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 398/22.01.2014, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 320.830.934 de acțiuni; 
- prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune; 
- valoarea ofertei: 32.083.093,40 lei; 
- perioada de derulare: 12.05.2014-11.06.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei,  
în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/351 / 30.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/634/28.11.2013 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/634/21.11.2013. 

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32814/08.04.2014, ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. a formulat plângere 

prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/634/28.11.2013 prin care s-a completat preambulul Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013  
cu menționarea expresă a art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/634/28.11.2013 
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/352 / 30.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/151/27.02.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/151/27.02.2014. 

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31210/02.04.2014, dl Burcă Sergiu a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. A/151/27.02.2014 prin care s-a dispus că acționarii FRICOM S.A. Galați, NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., 
BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A.,  
dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L., LIBRON CONSULTING S.A., 
GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A., 
UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil au obligația, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei 
decizii, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele: 
- dispozițiile Deciziilor C.N.V.M. nr. 142/27.06.2013, nr. 143/27.06.2013, nr. 144/27.06.2013, nr. 145/27.06.2013, nr. 146/27.06.2013, 

nr. 147/27.06.2013 și nr. 148/27.06.2013 prin care grupul format din BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., 
SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., 
MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L, LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., 
FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și 
dl Postelnicu Teofil, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să deruleze oferta publică de 
preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține 89,35% din capitalul social al FRICOM S.A. Galați; 
- dl Chelu Cătălin Constantin a fost prezumat că acționează în mod concertat cu BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L.,  

MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED 
LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L., LIBRON CONSULTING S.A.,. GROVAL TRADE S.A.,  
GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A.,  
UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și dl Burcă Sergiu în ceea ce privește ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin acte 
individuale emise de C.N.V.M./A.S.F; 

- FRICOM S.A. este prezumată că acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constatin și ZORDER BIG S.A.  
(societate controlată de dna Procopenco Ala) și controlează MORARIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 

- dl Patriche Giulio Nelu deține 50% din NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. Slatina; 



- dl Cătană Alin Cornel deține 50% din NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. Slatina; 
- dl Patriche Giulio Nelu a fost identificat că a derulat operațiuni economice cu dl Chelu Cătălin Constantin; în prezent deține 

calitatea de administrator la VINIA S.A. și PETASITES S.R.L. (societate înființată în anul 2012), entități controlate de  
dl Chelu Cătălin Constantin; 

- dl Patriche Giulio Nelu este Președintele CA la Morărit Panificație S.A. Roman, societate aflată sub controlul unor persoane care 
sunt prezumate că acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constantin; 

- dl Catană Alin Cornel este membru al CA la LACTA S.A. Giurgiu, societate deținută de Scop Line S.A. (deținută de Procopenco 
Ala - 99,5%); 

- dl Catană Alin Cornel este acționar împreună cu dl Stan Maricel Ionel (persoană identificată că acționează în mod concertat  
cu dl Chelu Cătălin Constantin) la o serie de societăți comerciale (BISPARTIN S.A., DOSIFAB S.A. Adjud, DACOVEX S.A. 
Urziceni, COMERCIANT S.R.L. Iași, NEO TEROSOFT S.R.L. Galați și ART MODERN NOUVEAU STILL S.R.L. Galați); 

- prevederile dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. d), h), i), și j)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/151/27.02.2014 pentru 
motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/151/27.02.2014. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/353 / 30.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Constantinescu George împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/152/27.02.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 Constantinescu George împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/152/27.02.2014. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26458/19.03.2014, dl. Constantinescu George a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/152/27.02.2014 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 120.000 de lei în calitate de 
asociat majoritar al GEOCHIS S.A. Galați, acționar al ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele: 
- BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A.,  

dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L.,  
LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., 
AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie  
a ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- GEOCHIS S.A. este acționar al ELECTROARGEȘ S.A. iar domnul Constantinescu George deține 99% din capitalul social  
al GEOCHIS S.A.; 

- GEOCHIS S.A. împreună cu BRAN OIL S.A., dna Simion Cati Costanda, PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., 
PROSANIO S.A., AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L., LIBRON CONSULTING S.A., 
GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A., 
FRICOM S.A., NEW DEZVOLT S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Postelnicu Teofil și dl Burcă Sergiu dețin 72,49%  
din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Deciziei A.S.F. nr. 143/27.06.2013, 
prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013. 

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Constantinescu George, în calitate de asociat majoritar al  
GEOCHIS S.A. Galați, acționar al ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/152/27.02.2014 pentru 
motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2.Se menține Decizia A.S.F. nr. A/152/27.02.2014. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/152 / 27.02.2014 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 143/27.06.2013, 
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., 
dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A.,  
S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie  
a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- S.C. GEOCHIS S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. iar domnul Constantinescu George deține 99% din capitalul social  
al S.C. GEOCHIS S.A.; 

- S.C. GEOCHIS S.A. împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A.,  
S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., 
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., 
S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L.,  
dl Postelnicu Teofil și dl Burcă Sergiu dețin 72,49% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii 
Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 27.02.2014, 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 120.000 de lei domnul Constantinescu George, în calitate de asociat majoritar  
al S.C. GEOCHIS S.A. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
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 la A.S.F.,  
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Constantinescu George și S.C. GEOCHIS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare  
de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/354 / 30.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Stan Maricel Ionel împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/154/27.02.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 Stan Maricel Ionel împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/154/27.02.2014. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25374/17.03.2014, dl Stan Maricel Ionel a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/154/27.02.2014 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 120.000 de lei în calitate de 



asociat majoritar al BISCOL GRUP S.R.L., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., acționari ai 
ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele: 
- BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A.,  

dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L.,  
LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., 
AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- BISCOL GRUP S.R.L., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. sunt acționari ai 
ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș iar dl Stan Maricel are calitatea de asociat majoritar al BISCOL GRUP S.R.L., 
UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.; 

- AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., BISCOL GRUP S.R.L., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. împreună cu BRAN OIL S.A., 
PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda,. 
MINEXFOR S.A., LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., 
DEBROCONS S.A., FRICOM S.A., NEW DEZVOLT S.A., AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu 
Teofil dețin 72,49% din capitalul social al ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central  
la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Deciziei A.S.F. nr. 145/27.06.2013, 
prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013. 

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Stan Maricel Ionel, în calitate de asociat majoritar al BISCOL GRUP S.R.L., 
UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., acționari ai ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/154/27.02.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/154/27.02.2014. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/154 / 27.02.2014 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 145/27.06.2013, 
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., 
dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A.,  
S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie  
a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. sunt acționari  
ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș iar dl Stan Maricel are calitatea de asociat majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L.,  
S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.; 

- S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., 
S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, 
S.C. MINEXFOR S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., 
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., dl Burcă Sergiu și  
dl Postelnicu Teofil dețin 72,49% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central  
la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 27.02.2014, 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 120.000 de lei dl Stan Maricel, în calitate de asociat majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L., 
S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
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 la A.S.F.,  
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Stan Maricel și S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul  
în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/355 / 30.04.2014 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/156/27.02.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/156/27.02.2014. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31212/02.04.2014, dl Burcă Sergiu a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. A/156/27.02.2014 prin care petentul a fost sancționat cu amendă în valoare de 70.000 de lei, în calitate de 
acționar al ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele: 
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 147/27.06.2013; 
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și ale Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013; 
- BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L., MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A.,  

dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L.,  
LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADING S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., 
AMATTIS S.A.,. EPSOMATIC S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie  
a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- dl Burcă Sergiu are calitatea de acționar al ELECTROARGEȘ S.A.; 
- MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., GEOCHIS S.A., PROSANIO S.A., BRAN OIL S.A., PORTAVON S.R.L.,  

dna Simion Cati Costanda, AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., MINEXFOR S.A., BISCOL GRUP S.R.L.,  
LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., 
AMATTIS S.A., NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., FRICOM S.A., EPSOMATIC S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L.,  
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil dețin 72,49% din capitalul social al emitentului, conform structurii Depozitarului Central  
la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Măsura a fost dispusă având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Burcă Sergiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/156/27.02.2014 pentru 
motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/156/27.02.2014. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/156 / 27.02.2014 
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, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 147/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., 
dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A.,  
S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie  
a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- dl Burcă Sergiu are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., 

dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON 
CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A.,  
S.C. AMATTIS S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil dețin 72,49% din capitalul social al emitentului, conform structurii Depozitarului Central la  
data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 27.02.2014, 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 70.000 de lei dl Burcă Sergiu, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
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 la A.S.F.,  
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dl Burcă Sergiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/356 / 30.04.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/135/21.02.2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 Mecanica Rotes S.A. Târgoviște (prin reprezentant legal - administrator, 
Erculescu Florica), în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/135/21.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/27664/24.03.2014, Mecanica Rotes S.A. Târgoviște (prin reprezentant legal - 

administrator, Erculescu Florica), în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina, a formulat în termenul legal plângere prealabilă 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/135/21.02.2014. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/135/21.02.2014, Mecanica Rotes S.A. Târgoviște a fost sancționată cu amendă  
în cuantum de 76.558 de lei. 

Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„(…) - obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 373/01.11.2012 

și având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014, 
- dispozițiile art. 2732 alin. (1) pct. (ii) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.” 



În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 
din 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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Mecanica Rotes S.A. Târgoviște (prin reprezentant legal - administrator, 
Erculescu Florica), în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/135/21.02.2014, pentru motivele 
prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/135/21.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Mecanica Rotes S.A. Târgoviște. În cazul în care societatea  
nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și 
publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/135 / 21.02.2014 
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; 

- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 373/01.11.2012, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014, 
dispozițiile art. 2732 alin. (1) pct. (ii) lit. c) 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 20.02.2014, 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 76.558 de lei S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște (CUI:911737) cu sediul  
în șoseaua Găești nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița, în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște 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. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/357 / 30.04.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Celule Electrice S.A. Băilești, în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/136/21.02.2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor 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, 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 Celule Electrice S.A. Târgoviște (prin reprezentant legal - Președinte al 
Consiliului de Administrație, Păun Cătălin Constantin), în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/136/21.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/32717/07.04.2014, Celule Electrice S.A. Târgoviște (prin reprezentant legal - 

Președinte al Consiliului de Administrație, Păun Cătălin Constantin), în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina, a formulat  
în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/136/21.02.2014. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/136/21.02.2014,  Celule Electrice S.A. Băilești a fost sancționată cu amendă în cuantum 
de 74.405 lei. 



Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„(…) - obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 372/01.11.2012 

și având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014, 
- dispozițiile art. 2732 alin. (1) pct. (ii) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.” 

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 
din 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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Celule Electrice S.A. Târgoviște (prin reprezentant legal - Președinte al 
Consiliului de Administrație, Păun Cătălin Constantin), în calitate de acționar al Altur S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 
A/136/21.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/136/21.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Celule Electrice S.A. Băilești. În cazul în care societatea  
nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și 
publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/136 / 21.02.2014 
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, 

- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 372/01.11.2012, 
- dispozițiile art. 2732 alin. (1) pct. (ii) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014, 
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 20.02.2014, 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 74.405 lei S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) cu sediul în Calea Craiovei 
nr. 39, Băilești, jud. Dolj în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Băilești 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. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/358 / 30.04.2014 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de domnul Tobias Janos Csaba, președinte al Consiliului de administrație al 

BALNEOCLIMATERICA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/167/04.03.2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 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) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG 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 Tobias Janos Csaba, președinte al Consiliului de administrație al 
BALNEOCLIMATERICA S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/167/04.03.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 



Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/31028/02.04.2014, domnul Tobias Janos Csaba, în calitate de președinte al 
Consiliului de administrație al BALNEOCLIMATERICA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/167/04.03.2014, solicitând anularea acestui act individual. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/167/04.03.2014, domnul Tobias Janos Csaba a fost sancționat cu avertisment,  
în sarcina acestuia reținându-se încălcarea prevederilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 prin faptul că nu a dat curs  
unor cereri de retragere din societate formulate de doi acționari ai BALNEOCLIMATERICA S.A. anterior adoptării Hotărârii A.G.E.A. 
din data 10.07.2013 de fuziune, dar nerevocate expres și considerându-se astfel că, prin conduita sa, au fost prejudiciați respectivii 
deținători de valori mobiliare. 

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 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de domnul Tobias Janos Csaba împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/167/04.03.2014 
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se revocă Decizia A.S.F. nr. A/167/04.03.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Tobias Janos Csaba. În cazul în care  
domnul Tobias Janos Csaba nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și 
publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/167 / 04.03.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), 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 următoarele: 
- în cadrul AGEA din data de 03.04.2013 a fost hotărâtă de principiu fuziunea S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata prin absorbția  

S.C. SALINA INVEST S.A. Sovata; 
- proiectul de fuziune aprobat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2653/21.05.2013; 
- conform Declarației Vicepreședintelui CA al S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata transmisă în data de 10.12.2013 „având în vedere faptul 

că pentru acest proces de fuziune S.C. Balneoclimaterica S.A. s-a încadrat în situație de excepție prevăzută în art. 242 din Legea pieței de 
capital nr. 297/2004 privind retragerea acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de fuziune, pusă în aplicare prin Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 1/2006, la art. 133, alin. (8), declar pe propria răspundere că cele 3 cereri de retragere (n.n. 2 acționari, unul dintre ei transmițând două cereri) 
formulate de acționari au fost îndreptate către tranzacționarea prin Bursa de Valori București.”; 

- în cadrul AGEA din data de 10.07.2013 a fost aprobată fuziunea S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata prin absorbția S.C. SALINA INVEST S.A. 
Sovata conform Proiectului de fuziune, majorarea capitalului social, ca urmare a fuziunii, cu suma de 73.281,73 lei, de la suma de 
18.765.085,01 lei la suma de 18.838.366,74 lei reprezentând 6.518.466 de acțiuni cu valoarea nominală de 2,89 lei; 

- conform Declarației Vicepreședintelui CA al S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata transmisă în data de 14.02.2014 „în ceea ce privește 
solicitările de retragere din societate formulate de către doi dintre acționarii societății la data de 22.05.2013, respectiv 23.05.2013,  
ulterior AGEA din 10.07.2013 (data AGEA care a hotărât fuziunea și în funcție de care se puteau depune cereri de retragere),  
dânșii nu au solicitat în mod expres revocarea cererilor de retragere și nu au revenit cu o astfel de solicitare în termenul de 30 de zile de la  
data adoptării hotărârii adunării generale, prevăzut de art. 134 alin. (2) din Legea 31/1990 republicată”; 

- prevederile art. 134 alin. (2) din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare, conform cărora „Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de  
30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), 
și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d)”; 

- cele două cereri nu au fost revocate și nu au fost luate în considerare ulterior adoptării Hotărârii AGEA din data de 10.07.2013, 
domnului Tobias Janos Csaba, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A., i-au devenit 

incidente prevederile art. 210 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de faptul că  
nu a dat curs solicitărilor de retragere existente în societate anterior adoptării Hotărârii AGEA din data de 10.07.2013 dar nerevocate până în prezent, 
iar prin conduita sa, au fost prejudiciați deținătorii valorilor mobiliare, 

în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța nr. 2/2001, 

în baza prevederilor art. 206 din OUG nr. 32/2012 coroborat cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor, 

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 04.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Tobias Janos Csaba, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație  
al S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata (CUI:1245068). 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tobias Janos Csaba prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata, cu sediul în Sovata, str. Trandafirilor nr. 99, județul Mureș, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 



Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/359 / 30.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din OUG 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 următoarele: 
- în cadrul AGEA S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea din data de 25.10.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social  

cu suma de 60.127,50 lei (reprezentând 601.275 de acțiuni), pentru a atinge valoare minimă a capitalului social impusă de 
dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare; 

- conform informațiilor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Vrancea prin certificatul constatator nr. 2081/11.02.2014, 
operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea a fost înregistrata în Registrul 
Comerțului prin CIM nr. 18074/18.06.2007 iar cele 601.275 de acțiuni nou emise conform Hotărârii AGEA din data de 25.10.2006 
au fost subscrise de 2 acționari (Voinea Traian - 300.635 de acțiuni și Baraghin Ilie - 300.640 de acțiuni); 

- S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea nu a încheiat conform prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, contract cu S.C. Depozitarul Central S.A. București; 

- S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea a fost atenționată cu privire la obligativitatea încheierii contractului cu S.C. Depozitarul 
Central S.A., ultima adresă A.S.F. fiind SI/DST/589/16.01.2014; 

- înscrierea la A.S.F. a noilor caracteristici ale S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea (CIVM nr. AC-4004-1/30.04.2014), 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnul VOINEA TRAIAN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. 
Vrancea, are obligația de a asigura transmiterea la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului act individual,  
a contractului încheiat cu S.C. Depozitarul Central S.A. București, solicitat de A.S.F. prin ultima adresă nr. DST/589/16.01.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului VOINEA TRAIAN și S.C. AGROMEC MILCOVUL S.A. Vrancea cu sediul  
în satul Milcovul, comuna Milcovul, județul Vrancea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/360 / 30.04.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din OUG 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 următoarele: 
- în cadrul AGEA S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț din data de 26.10.2007 s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma 

de 77.508,10 lei (reprezentând 775.081 de acțiuni), pentru a atinge valoare minimă a capitalului social impusă de dispozițiile 
Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare; 

- conform informațiilor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Neamț prin certificatul constatator nr. 1171/21.01.2014, 
operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț a fost înregistrată în Registrul 
Comerțului prin CIM nr. 4430/18.02.2008 iar toate cele 775.081 de acțiuni nou emise conform Hotărârii AGEA din  
data de 26.10.2007 au fost subscrise de un singur acționar, domnul Humă Vasile; 

- S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, 
Certificatul de Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația CA în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din  
data de 26.10.2007 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, documente 
necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital; 

- S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț nu a încheiat conform prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, contract cu S.C. Depozitarul Central S.A. București; 

- S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț a fost atenționată cu privire la obligativitatea încheierii contractului cu S.C. Depozitarul 
Central S.A. și transmiterea documentației de modificare a capitalului social, ultima adresă A.S.F. fiind SI/DST/575/16.01.2014, 



în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Domnul HUMĂ VASILE, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț, 
are obligația de a asigura transmiterea la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului act individual,  
a următoarelor documente: 

1) contractul încheiat cu S.C. Depozitarul Central S.A.; 
2) documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A.  

din data de 26.10.2007, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/575/16.01.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului HUMĂ VASILE și S.C. AGROMEC RĂUCEȘTI S.A. Neamț cu sediul  
în comuna Răucești, județul Neamț, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


