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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/106 / 06.05.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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, 

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 temeiul art. 1 alin. (3) și 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. a) și alin. (2) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), c), d) și l) din Regulamentul 

C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale Anexei nr. 2  
la Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și 
majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, 

analizând adresa societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35834/15.04.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.  
ca urmare a majorării capitalului social de la 6.414.725 de lei la 6.571.175de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. nr. 1/31.03.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, 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  
IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/361 / 05.05.2014 
Având în vedere: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 205 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

ca urmare a adreselor S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/36807/17.04.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 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 documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara inițiată de  
S.C. Iulius Holding S.R.L. Iași, S.C. Terra Center S.R.L. Timișoara, S.C. Build Corp S.R.L. Iași, S.C. Build Corp Prefabricate S.R.L. 
Iași și domnul Ivănescu George, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 2.343.478 de acțiuni, reprezentând 11,382% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 



 prețul de cumpărare este de 0,92 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 09.05.2014-29.05.2014; 
 intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A. Focșani; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F. 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/362 / 06.05.2014 
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, 

în temeiul art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborat cu dispozițiile art. 89 alin. (1)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 209/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin 
trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, 

ca urmare a adreselor RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 40173/29.04.2014 și nr. 42709/05.05.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare 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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul de admitere la tranzacționare a obligațiunilor emise de RAIFFEISEN BANK S.A. București, admitere 
precedată de oferta de vânzare de obligațiuni negarantate emise de RAIFFEISEN BANK S.A. București adresată investitorilor calificați și, 
în România, către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, având următoarele caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 50.000 de obligațiuni; 
- valoarea nominală: 10.000 lei/obligațiune; 
- prețul de emisiune: 100% din valoarea nominală; 
- dobânda: fixă de 5,35% pe an; 
- perioada de derulare: 07.05.2014-13.05.2014, cu posibilitatea închiderii anticipate conform prevederilor prospectului; 
- intermediarul ofertei: RAIFFEISEN BANK S.A. București. 

Art. 2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. 
Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei RAIFFEISEN BANK S.A. 
Art. 3. Obligațiunile emise în urma ofertei publice vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului de admitere 
și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București. 
Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/363 / 06.05.2014 
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. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGERMEC S.A. Pielești a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din  
data de 01.09.2007 de transformare a formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., înregistrată la ORC prin CIM nr. 39429/10.09.2007, 



Actul adițional aferent fiind publicat în M. Of. nr. 1228/04.03.2008, 
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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGERMEC S.A. Pielești (CUI:6209384) începând 
cu data de 09.05.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/364 / 06.05.2014 
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. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. AGERMEC S.A. Pielești a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 
01.09.2007 de transformare a formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., înregistrată la ORC prin CIM nr. 39429/10.09.2007,  
Actul adițional aferent fiind publicat în M. Of. nr. 1228/04.03.2008, 

având în vedere Decizia nr. A/363/06.05.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGERMEC S.A. 
Pielești, 

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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. AGERMEC S.A. Pielești (CUI:6209384) începând cu data de 09.05.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/365 / 06.05.2014 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. RECONSTRUCT S.A. Turda a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din  
data de 12.03.2008 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 2382/01.05.2008 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 18664/22.04.2008, 

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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. RECONSTRUCT S.A. Turda (CUI:3221758) 
începând cu data de 12.05.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/366 / 06.05.2014 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. RECONSTRUCT S.A. Turda a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din  
data de 12.03.2008 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 2382/01.05.2008 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 18664/22.04.2008, 

având în vedere Decizia nr. A/365/06.05.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. RECONSTRUCT S.A. Turda, 

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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. RECONSTRUCT S.A. Turda (CUI:3221758) începând cu data de 12.05.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/367 / 06.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Tudor Oana,  

în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
în cadrul SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/194/12.03.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 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 doamna Tudor Oana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern în cadrul SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/194/12.03.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/29313/28.03.2014, doamna Tudor Oana, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern în cadrul SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca, a formulat plângere prealabilă în termenul legal 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/194/12.03.2014. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/194/12.03.2014, doamna Tudor Oana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern în cadrul SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, în sarcina sa fiind 
reținută încălcarea dispozițiilor art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind prevenirea situației de încălcare a legilor și 
reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital de către agentul pentru servicii de investiții financiare Mirela Maxim din cadrul 
SSIF Broker S.A. 

Măsura a fost dispusă pentru considerentele precizate în anexa Deciziei A.S.F. nr. A/194/12.03.2014, parte integrantă a acesteia. 
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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Tudor Oana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern în cadrul SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/194/12.03.2014, pentru motivele prezentate  
în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/194/12.03.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică doamnei Tudor Oana și se publică în Buletinul A.S.F. 
 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/194 / 12.03.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 modificările și completările 
ulterioare 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, 
având în vedere investigațiile desfășurate de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F., în urma cărora în sarcina dnei Oana Tudor, 

în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Broker S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1256/13.08.2009,  
s-a reținut următoarele fapte: 

- dna Oana Tudor nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 76 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 
privind prevenirea situației de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital de către agentul pentru servicii de 
investiții financiare Mirela Maxim din cadrul S.S.I.F. Broker S.A. Descrierea detaliată a faptei este prezentată în anexa care face parte integrantă 
din decizie și se comunică exclusiv doamnei Oana Tudor și S.S.I.F. Broker S.A. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu 
prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 16, art. 17, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1) și  
art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din ședința de Consiliu din data de 11.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor 
financiare emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei doamna Oana Tudor, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al S.S.I.F. Broker S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1256/13.08.2009. 
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. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Oana Tudor și S.S.I.F. Broker S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată,  
la data comunicării ei la S.S.I.F. Broker S.A. Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/368 / 06.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Procopenco Ala, în calitate de reprezentant legal - administrator  

al Scop Line S.A. Galați, Amattis S.A. Galați, Goras Consulting S.A. Galați, Mattera Com S.A. Galați,  
Epsomatic S.A. Galați, Groval Trade S.A. Galați, Prosanio S.A. Galați, Fimansat S.A. Galați, Debrocons S.A. Galați 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/157/27.02.2014 
 

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 doamna Procopenco Ala, în calitate de reprezentant legal - administrator  
al Scop Line S.A. Galați, Amattis S.A. Galați, Goras Consulting S.A. Galați, Mattera Com S.A. Galați, Epsomatic S.A. Galați,  
Groval Trade S.A. Galați, Prosanio S.A. Galați, Fimansat S.A. Galați, Debrocons S.A. Galați, împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/157/27.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/26462/19.03.2014, doamna Procopenco Ala, în calitate de reprezentant legal - 

administrator al Scop Line S.A. Galați, Amattis S.A. Galați, Goras Consulting S.A. Galați, Mattera Com S.A. Galați, Epsomatic S.A. Galați, 
Groval Trade S.A. Galați, Prosanio S.A. Galați, Fimansat S.A. Galați, Debrocons S.A. Galați, a formulat în termenul legal plângere 
prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/157/27.02.2014. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/157/27.02.2014, doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar direct și indirect 
al Scop Line S.A., Prosanio S.A., Mattera Com S.A., Groval Trade S.A., Goras Consulting S.A., Fimansat S.A., Debrocons S.A., 
Amattis S.A., Minexfor S.A., Epsomatic S.A. și Libron Consulting S.A., acționari ai S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș  
a fost sancționată cu amendă în cuantum de 70.000 de lei. 

Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„ (…) având în vedere dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 148/27.06.2013, 
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; 

- dna Ala Procopenco are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A.,  
S.C. MATTERA COM 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. PORTAVON S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., iar aceste societăți sunt acționari ai 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 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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Procopenco Ala, în calitate de reprezentant legal - administrator  
al Scop Line S.A. Galați, Amattis S.A. Galați, Goras Consulting S.A. Galați, Mattera Com S.A. Galați, Epsomatic S.A. Galați,  
Groval Trade S.A. Galați, Prosanio S.A. Galați, Fimansat S.A. Galați, Debrocons S.A. Galați, împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/157/27.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/157/27.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică doamnei Procopenco Ala și se publică în Buletinul A.S.F. 
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/157 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  

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

având în vedere dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 148/27.06.2013, 
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; 

- dna Ala Procopenco are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM 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. PORTAVON S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., iar aceste societăți sunt acționari 
ai 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 dna Ala Procopenco, în calitate de acționar majoritar direct și indirect  
al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. GORAS 
CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 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 dnei Ala Procopenco și S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. PORTAVON S.R.L.,  
S.C. MATTERA COM 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. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING 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/369 / 06.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Simion Cati Costanda,  

în calitate de acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/153/27.02.2014 
 

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 doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. 
Curtea de Argeș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/153/27.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/27675/24.03.2014, doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar  

al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/153/27.02.2014. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/153/27.02.2014, doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. 

Curtea de Argeș, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 120.000 de lei. 
Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„ (…)având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/144/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și dispozițiile 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; 

- dna Simion Cati Costanda are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- dna Simion Cati Costanda 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., 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. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT S.A.,  
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Postelnicu Teofil și dl Burcă Segiu 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 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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. 
Curtea de Argeș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/153/27.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă  



din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/153/27.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică doamnei Simion Cati Costanda și se publică în Buletinul A.S.F. 
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/153 / 27.02.2014 
Având în vedere următoarele: 

- 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. 144/27.06.2013, 
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; 

- dna Simion Cati Costanda are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- dna Simion Cati Costanda 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., 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. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L.,  
dl Postelnicu Teofil și dl Burcă Segiu 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 dna Simion Cati Costanda, 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 dnei Simion Cati Costanda 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/370 / 06.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Tîru Luminița  

în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/144/25.02.2014 
 

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 al in. (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 doamna Tîru Luminița, în calitate de membru al Consiliului de Administrație 
al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/144/25.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/31423/02.04.2014, doamna Tîru Luminița, în calitate de membru al Consiliului 



de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/144/25.02.2014, 
solicitând „desființarea în totalitate” a actului individual contestat. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/144/25.02.2014, doamna Tîru Luminița a fost sancționată cu amendă în cuantum de 
15.000 de lei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina. 

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. 

Slatina pentru data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013, validarea 
investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație  
de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de 
gestiune a administratorilor, aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept 
dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își puteau exercita 
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș 
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina 
convocată pentru data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate  
a fi introduse pe ordinea de zi au fost, printre altele:  
„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent, 
punctul aflat pe ordinea de zi a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către 
acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina 
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor  
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 
alegerea unui nou Consiliu de Administrație al S.C. Altur S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă ținând cont de 
motivațiile invocate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate 
direct sau indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență 
reprezentanții acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, 
alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului 
cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care  
nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina, 
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al 
emitentului, iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al 
emitentului. Deținerea însumată a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel 
îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu 
deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ  
urma a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului 
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de 
efect, la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de 
Administrație prin metoda votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA 
având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de 
către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale  
art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Tîru Luminița întrucât în ședința Consiliului de Administrație 
din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin 
metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius  
în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile 
conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. Altur S.A. Slatina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) 
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și în temeiul prevederilor  
art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 06.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Tîru Luminița, în calitate de membru al Consiliului de Administrație  
al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/144/25.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/144/25.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Tîru Luminița și va fi publicată 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/144 / 25.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina pentru 

data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013, validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital  
în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și 
netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de gestiune a administratorilor, aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată de 
înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita dreptul  
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș  
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina convocată pentru 
data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi au fost, 
printre altele: 
„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent, punctul aflat pe ordinea de zi  
a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea 
Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina  
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor Romanian Opportunities Fund și 
Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație  
al S.C. Altur S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă ținând cont de motivațiile invocate de majoritatea membrilor Consiliului  
de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate direct sau indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență reprezentanții 
acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților admise  
la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza 
acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind 
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării 
generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina,  
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al emitentului,  
iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al emitentului. Deținerea însumată 
a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, 
acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor 
Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ urma a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului  
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de efect,  
la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de Administrație prin metoda 
votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA având ca punct 
pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii  
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital. 



Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Luminița Tîru întrucât în ședința Consiliului de Administrație  
din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului 
cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius în condițiile în care convocarea adunării 
generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. Altur S.A. Slatina  
și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile 
cu valori mobiliare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 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 15.000 de lei doamna Luminița Tîru în calitate de membru al Consiliului de Administrație   
al S.C. Altur S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F.,  
Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, 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 doamnei Luminița Tîru la adresa de la art. 1 și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina, jud. Olt, str. Pitești nr. 114, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
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 intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.  
În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/371 / 06.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Bunu Antonel-Cristi,  

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/25.02.2014 
 

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 al in. (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 Bunu Antonel-Cristi, în calitate de Președinte al Consiliului  
de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/25.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/31428/02.04.2014, domnul Bunu Antonel-Cristi, în calitate de Președinte  

al Consiliului de Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/25.02.2014, 
solicitând revocarea actului individual contestat. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/145/25.02.2014, domnul Bunu Antonel-Cristi a fost sancționat cu amendă în cuantum  
de 20.000 de lei, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina. 

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. 

Slatina pentru data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013, validarea 
investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație  
de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de 
gestiune a administratorilor, aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept  
dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita 
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș 
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina 
convocată pentru data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate  
a fi introduse pe ordinea de zi au fost, printre altele: 
„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară  



a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent , 
punctul aflat pe ordinea de zi a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către 
acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina 
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor  
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 
alegerea unui nou Consiliu de Administrație al S.C. Altur S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă ținând cont  
de motivațiile invocate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate 
direct sau indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență 
reprezentanții acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, 
alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului 
cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care  
nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina, 
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social  
al emitentului, iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social  
al emitentului. Deținerea însumată a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel 
îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu 
deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ  
urma a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor  
Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, 
lipsită de efect, la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului  
de Administrație prin metoda votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al S.C. Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare  
a AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea 
formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și 
ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Bunu Antonel-Cristi întrucât:  
- prin conduita sa, în calitate de președinte al ședinței AGOA din data de 29.04.2013, a condus la lipsirea de efect a solicitării 

acționarilor SIF Oltenia și Mancaș Cătălin de completare a ordinii de zi cu punctul ce viza „Alegerea Consiliului de Administrație 
prin metoda votului cumulativ; 

- în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi 
„Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii  
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor  
era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni S.C. Altur S.A. Slatina și  
de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) 
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și în temeiul prevederilor  
art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 06.05.2014, 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 Bunu Antonel-Cristi, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/25.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/145/25.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bunu Antonel-Cristi și va fi publicată 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/145 / 25.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina pentru 

data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013, validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital  
în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și 
netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de gestiune a administratorilor, aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată  
de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita dreptul  
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș  
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina convocată pentru 
data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi au fost, 
printre altele: 
„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent, punctul aflat pe ordinea de zi  
a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea 
Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina  
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor Romanian Opportunities Fund și 
Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație  
al S.C. Altur S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă ținând cont de motivațiile invocate de majoritatea membrilor Consiliului  
de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate direct sau indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență reprezentanții 
acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților admise  
la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza 
acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind 
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării 
generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina,  
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al emitentului,  
iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al emitentului. Deținerea însumată 
a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, 
acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor 
Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ urma a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului  
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de efect,  
la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de Administrație prin metoda 
votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al S.C. Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA  
având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii 
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Antonel-Cristi Bunu întrucât: 
- prin conduita sa, în calitate de președinte al ședinței AGOA din data de 29.04.2013, a condus la lipsirea de efect a solicitării acționarilor  

SIF Oltenia și Mancaș Cătălin de completare a ordinii de zi cu punctul ce viza „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ; 
- în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi  

„Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund 
și Machek Nutu Marius în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură  
a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni S.C. Altur S.A. Slatina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile 
cu valori mobiliare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 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 20.000 de lei domnul Antonel-Cristi Bunu, Președinte al Consiliului de Administrație  
al S.C. Altur S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F.,  
Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, 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 Antonel-Cristi Bunu la adresa de la art. 1 și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina, jud. Olt,  
str. Pitești nr. 114, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
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 intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.  
În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. A/372 / 06.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Brânză Mihai,  

în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/146/25.02.2014 
 

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 Brânză Mihai, în calitate de membru al Consiliului de Administrație  
al ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/146/25.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/31429/02.04.2014, domnul Brânză Mihai, în calitate de membru al  

Consiliului de Administrație al ALTUR S.A. Slatina, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/146/25.02.2014, 
solicitând revocarea actului individual contestat. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/146/25.02.2014, domnul Brânză Mihai a fost sancționat cu amendă în cuantum  
de 15.000 de lei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ALTUR S.A. Slatina. 

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. 

Slatina pentru data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013, validarea 
investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație  
de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de 
gestiune a administratorilor, aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept 
dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita 
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș 
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina 
convocată pentru data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate  
a fi introduse pe ordinea de zi au fost, printre altele: 
„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară  
a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent , 
punctul aflat de pe ordinea de zi a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către 
acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina 
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor  
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 
alegerea unui nou Consiliu de Administrație al S.C. ALTUR S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă, ținând cont  
de motivațiile invocate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate 
direct sau indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență 



reprezentanții acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 
- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților 

admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, 
alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului 
cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care  
nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina, 
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social  
al emitentului, iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social  
al emitentului. Deținerea însumată a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel 
îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu 
deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ  
urma a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor  
Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, 
lipsită de efect, la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului  
de Administrație prin metoda votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al S.C. Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA 
având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de 
către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale  
art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Mihai Brânză întrucât în ședința Consiliului de Administrație 
din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin 
metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius  
în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile 
conferite de deținerile de acțiuni S.C. Altur S.A. Slatina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) 
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și în temeiul prevederilor art. 272 
alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 06.05.2014, 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 Brânză Mihai, în calitate de membru al Consiliului de Administrație  
al ALTUR S.A. Slatina, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/146/25.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/146/25.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Brânză Mihai și va fi publicată 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/146 / 25.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență  

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

având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina pentru 

data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013, validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital  
în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și 
netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de gestiune a administratorilor, aprobarea datei de 22.05.2013 ca dată de 
înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita dreptul  
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 



- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș  
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina convocată pentru 
data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi au fost, 
printre altele: 

„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 
- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  

S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent, punctul aflat de pe ordinea de zi 
a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către acționari, astfel încât punctul ce viza a legerea 
Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina  
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor Romanian Opportunities Fund și 
Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație  
al S.C. ALTUR S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă, ținând cont de motivațiile invocate de majoritatea membrilor Consiliului  
de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate direct sau indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență reprezentanții 
acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților admise  
la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza 
acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind 
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării 
generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina,  
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al emitentului,  
iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al emitentului. Deținerea însumată 
a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, 
acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor 
Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ urma a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului  
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de efect,  
la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de Administrație prin metoda 
votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al S.C. Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA  
având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii 
Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Mihai Brânză întrucât în ședința Consiliului de Administrație  
din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului 
cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius în condițiile în care convocarea adunării 
generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni S.C. Altur S.A. Slatina  
și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile 
cu valori mobiliare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 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 15.000 de lei domnul Mihai Brânză - membru al Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. 
Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F.,  
Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, 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 Mihai Brânză la adresa de la art. 1 și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina, jud. Olt, str. Pitești nr. 114, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
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 intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.  
În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/373 / 08.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Chelu Cătălin Constantin,  

în calitate de acționar al Fricom S.A. Galați împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/159/27.02.2014 
 

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 Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al Fricom S.A. 
Galați, acționar al Electroargeș S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/159/27.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/27677/24.03.2014, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al 

Fricom S.A. Galați, acționar al Electroargeș S.A., a formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/159/27.02.2014. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/159/27.02.2014, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al 
Fricom S.A. Galați, acționar al Electroargeș S.A. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei. 

Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„(…) - dl Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al FRICOM S.A. Galați; 
- FRICOM S.A. a achiziționat acțiuni emise de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin tranzacții derulate pe piața de capital 

ulterior emiterii Deciziei A.S.F. nr. A/142/27.06.2013, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind 
piața de capital; 

- 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 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., EPSOMATIC S.A., UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și 
dl Postelnicu Teofil și dețin peste 33% din capitalul social al emitentului. 

Având în vedere: 
- dispozițiile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile art. 2732 alin. (2) pct. (i) 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 08.05.2014, 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 Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al Fricom S.A. Galați, 
acționar al Electroargeș S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/159/27.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/159/27.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică domnului Chelu Cătălin Constantin și se publică în Buletinul A.S.F. 
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/159 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și 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, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere următoarele: 
- dl Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. Galați; 
- S.C. FRICOM S.A. a achiziționat acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin tranzacții derulate pe piața de capital 



ulterior emiterii Deciziei A.S.F. nr. 142/27.06.2013, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 
- dl Chelu Cătălin Constantin a fost prezumat că acționează în mod concertat 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. 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.  
și dl Burcă Sergiu în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin acte individuale emise de C.N.V.M./A.S.F.; 

- S.C. FRICOM S.A. este prezumată că acționează în mod concertat cu 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. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L.,  
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil și dețin peste 33% din capitalul social al emitentului; 

- dispozițiile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile art. 2732 alin. (2) pct. (i) 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 10.000 de lei dl Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al S.C. FRICOM 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 dlui Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM 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/374 / 08.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar al Bran Oil S.A. Galați, 

acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/158/27.02.2014 
 

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 Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar al Bran Oil S.A. 
Galați, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/158/27.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/29244/27.03.2014, domnul Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar 

majoritar al Bran Oil S.A. Galați, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a formulat în termenul legal plângere 
prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/158/27.02.2014. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/158/27.02.2014, domnul Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar  
al Bran Oil S.A. Galați, acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 70.000 de lei. 

Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„(…)având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/149/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și ale 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. BRAN OIL S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar dl Lungu Florin Daniel deține 98%  
din capitalul social al S.C. BRAN OIL 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 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 08.05.2014, 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 Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar al Bran Oil S.A. 
Galați, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/158/27.02.2014, pentru motivele 
prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/158/27.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică domnului Lungu Florin Daniel și se publică în Buletinul A.S.F. 
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/158 / 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 dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 149/27.06.2013, 
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. BRAN OIL S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar dl Lungu Florin Daniel deține 98% din capitalul social  
al S.C. BRAN OIL 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 Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar al S.C. BRAN OIL 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 dlui Lungu Florin Daniel și S.C. BRAN OIL 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/375 / 08.05.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Postelnicu Florin Teofil, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/155/27.02.2014 
 

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 Postelnicu Florin Teofil, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. 
Curtea de Argeș, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/155/27.02.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/29243/27.03.2014, domnul Postelnicu Florin Teofil, în calitate de acționar  

al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, a formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/155/27.02.2014. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/155/27.02.2014, domnul Postelnicu Florin Teofil, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. 

Curtea de Argeș, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 70.000 de lei. 
Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente: 
„(…)având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/146/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și dispozițiile 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 Postelnicu Florin Teofil are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- dl Postelnicu Teofil 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. 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. 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 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 08.05.2014, 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 Postelnicu Florin Teofil, în calitate de acționar al Electroargeș S.A. 
Curtea de Argeș, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/155/27.02.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/155/27.02.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie se comunică domnului Postelnicu Florin Teofil și se publică în Buletinul A.S.F. 
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/155 / 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. 146/27.06.2013, 
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 Postelnicu Florin Teofil are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- dl Postelnicu Teofil 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. 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. și dl Burcă Segiu 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 70.000 de lei dl Postelnicu Florin Teofil, 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 dlui Postelnicu Florin Teofil 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 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/376 / 09.05.2014 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 14, art. 15, art. 16 și art. 17 ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile 
europene cu capital de risc, 

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții 
alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind 
Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția 

de distribuție în România de unități de fond ale fondurilor europene cu capital de risc (EuVECA) Amadeus IV Early Stage Fund A LP și 
Amadeus IV Early Stage Fund B LP, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,  
și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) următoarele fonduri cu capital de risc (EuVECA), autorizate și 
supravegheate de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie: 
 

Societatea de administrare Denumire fond (FIA) Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
Amadeus Capital Partners Limited Amadeus IV Early Stage Fund A LP CSC08FIAMGBR0012 

Amadeus Capital Partners Limited Amadeus IV Early Stage Fund B LP CSC08FIAMGBR0013 
 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/377 / 09.05.2014 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 14, art. 15, art. 16 și art. 17 ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile 
europene cu capital de risc, 

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții 
alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind 
Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea transmisă A.S.F. înregistrată cu nr. 34704/14.04.2014 de către Financial and Capital Market 

Commission din Letonia, cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale fondului european cu capital de risc 
(EuVECA) KS EuVECA Livonia Partners Fund I, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,  
și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) următorul fond cu capital de risc (EuVECA), autorizat și supravegheat 
de către Autoritatea pieței financiare din Letonia - Financial and Capital Market Commission. 
 

Societatea de administrare Denumire fond (FIA) Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
SIA EuVECA Livonia Partners KS EuVECA Livonia Partners Fund I CSC08FIAMLVA0011 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/378 / 09.05.2014 
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, 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. 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. SI-DAS/3740/16.04.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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. Dimirule Dan-Constantin 2589/17.12.2007 poz. 2 
2. Huniade Adrian-Silviu-Gabriel 2589/17.12.2007 poz. 5 

 

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 Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. Dimirule Dan-Constantin PFR02ADEL/400388 

2. Huniade Adrian-Silviu-Gabriel PFR02ADEL/200389 
 

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 


