
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL  A.S.F. 
 

Activitatea în perioada 16.06.2014 - 20.06.2014 
04.08.2014 14:56 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 139 / 16.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

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

ulterioare, 
analizând cererile BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/56208/05.06.2014  

și nr. RG/56210/05.06.2014, 
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 hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
cu sediul social situat în București, bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Preda Elena-Cristina 36/14.05.2014 

2. Mârzac Silviu-Mihail 37/14.05.2014 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Număr de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. Preda Elena-Cristina PFR02ASIF/402682 
2. Mârzac Silviu-Mihail PFR02ASIF/402683 

 

Art. 3. BRD - Groupe Societe Generale S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate 
la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD - Groupe Societe Generale S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 140 / 16.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

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

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 



având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 57271/10.06.2014, 
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația A.S.F. nr. A/157/24 octombrie 2013, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursului de formare profesională „Agenți pentru servicii 
de investiții financiare” - cod ASIF28.2014, care va avea loc la Bacău în perioada 23-27 iunie 2014, finalizat cu un examen 
programat pentru data de 27 iunie 2014. 
Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursului de formare profesională „Personal al 
Compartimentului de control intern” - cod CTRL28.2014, care va avea loc la Bacău în perioada 23-27 iunie 2014,  
finalizat cu un examen programat pentru data de 27 iunie 2014. 
Art. 3. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1 și 2 vor avea următoarea componență: 

- Victor Rădulescu - președinte; 
- Octavian Dinu - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Sergiu Paramanov - membru supleant; 
- Mihai Lilea - membru supleant. 

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

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 141 / 16.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea  
de competențe, cu modificările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014, 
în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, 

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 36/9 aprilie 2013, modificat prin Decizia A.S.F. nr. A/670/17.12.2013, 
având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG 56200/05.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, a opt acțiuni cu caracter științific și profesional, 
cu codurile MPC-01.14, MPC-02.14, MPC-03.14, MPC-04.14, MPC-05.14, MPC-06.14, MPC-07.14 și MPC-08.14, ce vor avea loc  
la București, Bacău, Arad, Brașov, Cluj-Napoca și Craiova în următoarele perioade: 

MPC-01.14: 14-18 iulie 2014 (București); 
MPC-02.14: 15-19 septembrie 2014 (Bacău); 
MPC-03.14: 22-26 septembrie 2014 (Arad); 
MPC-04.14:   6-10 octombrie 2014 (Brașov); 
MPC-05.14: 20-24 octombrie 2014 (București); 
MPC-06.12:   3-7 noiembrie 2014 (Cluj-Napoca); 
MPC-07.12: 24-28 noiembrie 2014 (Craiova); 
MPC-08.12:   8-12 decembrie 2014 (București). 

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către participanți. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 142 / 17.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 
competențe, 



în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014, 
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.  

RG 56582/05.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul Chiriluș Alexandru Ioan, deținător al Atestatului profesional nr. 42/16.06.2014, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul  
în București, bd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Chiriluș Alexandru Ioan în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF132684 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor  
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
INTERCAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 143 / 19.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, 

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  
cu nr. SI/DAS/4069/25.04.2014 și nr. SI/DAS/4667/13.05.2014, completate prin adresele nr. SI/DAS/5029/20.05.2014,  
nr. SI/DAS/5348/28.05.2014 și nr. SI/DAS/5823/10.06.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 
Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.,  
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Ruse Alin-Cosmin în calitatea de conducător  
în locul dlui Shahar Ran, în conformitate cu Hotărârile CA nr. 1 și nr. 2 din data de 07.05.2014. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii S.S.I.F., precizată la art. 1, dar nu mai târziu 
de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 144 / 19.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 



financiare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. A-19221/30.12.2013 și nr. SI/DAS/4069/25.04.2014, completate prin adresele nr. SI/DAS/200/13.01.2014,  
nr. SI/DAS/308/13.01.2014, nr. SI/DAS/1675/18.02.2014, nr. SI/DAS/2003/25.02.2014, nr. SI/DAS/2363/10.03.2014,  
nr. SI/DAS/5029/20.05.2014, nr. SI/DAS/5344/28.05.2014, nr. SI/DAS/5348/28.05.2014 și nr. SI/DAS/5823/10.06.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 
Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.,  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnilor Shahar Ran, Ruse Alin-Cosmin și  
Vlad Alin în calitate de membri CA, în locul doamnelor Suciu Monica Liliana și Georgescu Mihaela și al dlui Ciocoiu Daniel-Mihăiță, 
în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 25.09.2013, Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 27.12.2013 și Hotărârea AGOA  
din data de 23.04.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. autorizat la data prezentei  
are următoarea componență: 

- SHAHAR RAN 
- VLAD ALIN 
- RUSE ALIN-COSMIN. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 145 / 19.06.2014 
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 urgența 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. 148 alin. (2), art. 149 alin. (3) și art. 159 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d), art. 22, art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 138, art. 147 alin. (3) și art. 149  
din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților 
centrale, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/45421/12.05.2014, completată prin documentația depusă prin adresele nr. RG/48111/16.05.2014 și nr. RG/50518/23.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  
nr. 26/16.06.2014 și 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 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Casa Română de Compensație S.A., ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei Viorica Marta Antochi în funcția de administrator al societății,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 4/29.04.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al S.C. Casa Română de Compensație S.A. autorizat la data prezentei are următoarea componență: 

- STAN IOANA 
- TĂNASE IOANA 
- VISAN ADRIANA 
- LAZAR MIHAI 
- ANTOCHI VIORICA MARTA. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 71 / 19.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 26 și art. 27  

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

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

Având în vedere adresa FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UK Sucursala București, 
înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 41460/30.04.2014 de interpretare a art. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, 

în baza prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 4 alin. (3) lit. d) din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 17-20 din Regulamentul nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
luând în considerare prevederile art. 15324 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232/01.04.2014, al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 443/17.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din ședința din data de 19.06.2014 
emite următorul 

AVIZ 
Art. 1. Valoarea activului net calculată conform prevederilor art. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, este stabilită în scopul informării investitorilor și publicării în rapoartele periodice conform legislației în vigoare 
specifice pieței de capital, nefiind utilizată în aplicarea prevederilor art. 69 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 2. Prezentul aviz se comunică FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UK Sucursala București  
și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. și pe site-ul www.asfromania.ro. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentului aviz. 
Art. 4. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentului aviz. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 72 / 19.06.2014 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul art. 120 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
luând în considerare prevederile art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, 

în baza prevederilor art. 9 din OUG nr. 32/2012, ale art. 224 alin. (1) lit. f) și alin. (2), art. 228 alin. (3) din Regulamentul  
nr. 15/2004, precum și ale art. 23 alin. (1) lit. a), c) și d) și alin. (2) și art. 24 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, 

analizând solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 50597/23.05.2014 și 
nr. 56193/05.06.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 
Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în componența Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în conformitate 
cu art. 6 din Hotărârea nr. 1/28.04.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: 

1. Găvăneanu Răzvan 
2. Luțac Gheorghe 
3. Szabo Ștefan 
4. Carapiti Dumitru 
5. Frățilă Constantin 
6. Mihalcea Petru 
7. Andănuț Crinel Valer. 

http://www.asfromania.ro/


Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 547 / 16.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

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

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/52155/26.05.2014, 
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. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului RACOCEANU ADRIAN ȘTEFAN prin Decizia nr. 406/02.05.2012 
poz.6, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/400911 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului RACOCEANU ADRIAN ȘTEFAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 570 / 17.06.2014 
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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. 

cu nr. SI/DAS/5351/28.05.2014, completată prin adresa nr. SI/DAS/5622/03.06.2014, 
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 retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare  
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, 
jud. Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 
1. Tisea Tudor Valentin 1429/10.07.2008 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. Tisea Tudor Valentin PFR02ADEL/300665 
 

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

DIRECTOR, 
Radu TOIA 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 581 / 19.06.2014 
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. 3 pct. 25 și art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Încheierea nr. 274 din data de 05.03.2014 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 1584/118/2014, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța 
(CUI:2409908) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise  

de S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța 
(CUI:2409908) începând cu data de 20.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 582 / 19.06.2014 
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. 3 pct. 25 și art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Încheierea nr. 274 din data de 05.03.2014 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 1584/118/2014, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța 
(CUI:2409908) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 581/19.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise  

de S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța (CUI:2409908) 
începând cu data de 20.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 586 / 19.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și 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 baza prevederilor art. 11 lit. b) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 21, art. 22 și art. 26 din Regulamentul nr. 15/2004 privind 



autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,  
și a pct. 5.7.4 din Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând solicitarea societății S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 23340/10.03.2014, completată prin adresa înregistrată cu nr. 23774/11.03.2014, nr. 25085/14.03.2014 și nr. 46481/13.05.2014, 
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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare acordată societății SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. în calitate de societate  
de administrare a investițiilor prin Decizia nr. 1309/11.03.2004. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PJR05SAIR/400011 din data de 11.03.2004, reprezentând înscrierea societății  
S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. în Registrul public al A.S.F. 
Art. 3. S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația ca, în termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, să convoace AGA 
în vederea schimbării obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei „SAI” sau a inițierii procedurii de dizolvare. 
Art. 4. S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația ca, în termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, să elaboreze 
și să comunice A.S.F. un raport de încetare a activității, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și 
concluziile respectivului raport într-un cotidian de circulație națională și în Buletinul A.S.F. 
Art. 5. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani toate evidențele și înregistrările referitoare la 
activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și serviciile conexe prestate.  
Persoana responsabilă cu administrarea arhivei S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. este dl Jan Pricop. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 587 / 19.06.2014 
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 urgența 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. 148 alin. (2), art. 149 alin. (3) și art. 159 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d), art. 22, art. 23 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 138, art. 147 alin. (3) și art. 149  
din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților 
centrale, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensație S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/45421/12.05.2014, completată prin documentația depusă prin adresele nr. RG/48111/16.05.2014 și nr. RG/50518/23.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  
nr. 26/16.06.2014 și 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 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Viorica Marta Antochi, în funcția de administrator al S.C. Casa Română de Compensație S.A.  
în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 4/29.04.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensație S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 588 / 19.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/2014 și nr. 26/2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,  
cu modificările și completările ulterioare, 



având în vedere următoarele: 
- Decizia nr. A/334/24.04.2014 prin care s-a instituit în sarcina membrilor grupului format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, 

Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., 
obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual; 

- Decizia nr. A/335/24.04.2014 prin care s-a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a adopta 
măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise  
de SIF OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de SIF Moldova S.A., Ceocea Costel,  
Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan; 

- ulterior datei de referință aferentă AGOA SIF OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2014, respectiv data  
de 03.04.2014, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014, astfel încât grupul de acționari 
identificat prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. 

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii 
C.N.V.M. nr. 6/2012, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan 
nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012. 
Art. 2. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului 
de vot dispusă prin Decizia A.S.F. nr. A/335/24.04.2014 în ceea ce privește grupul format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, 
Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu, 
Iancu Cătălin Jianu Dan, S.C. Depozitarul Central S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 589 / 19.06.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- în cadrul AGEA S.C. CORPRES S.A. din data de 05.06.1998 s-a hotărât majorarea capitalului social de la 2.625 de lei  

la 4.762,40 lei, prin includerea valorii terenului în capitalul social al societății în favoarea FPS (actualul AAAS); 
- conform informațiilor și documentelor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Olt prin adresa înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/41020/30.04.2014, operațiunea de majorare a capitalului social a S.C. CORPRES S.A. a fost înregistrată  
în Registrul Comerțului prin CIM nr. 4090/21.07.1998; 

- în cadrul AGEA din data de 03.03.2006 s-a decis majorarea capitalului social de la 4.762,40 RON la 204.762,50 RON, o majorare 
cu 200.000,10 RON - efectuată în numerar de acționarul Uță Mihnea Alexandru; 

- operațiunea de majorare a capitalului social a S.C. CORPRES S.A. aprobată în AGEA din data de 03.03.2006 a fost înregistrată 
la ORC prin Încheierea nr. 559/09.03.2006 și nu a făcut, conform declarației administratorului unic aferentă AGEA,  
obiectul vreunui litigiu; 

- emitentul nu a încheiat, până în prezent, conform art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, contract cu Depozitarul Central pentru ținerea evidenței acționarilor, deși au existat solicitări repetate 
ale C.N.V.M./A.S.F.; 

- S.C. CORPRES S.A. Corabia a fost atenționată cu privire la obligativitatea încheierii contractului de prestări de servicii  
cu S.C. Depozitarul Central S.A., ultima adresă A.S.F. fiind SI/DST/7779/22.04.2014; 

- înscrierea la A.S.F. a noilor caracteristici ale S.C. CORPRES S.A. (CIVM nr. AC-4021-1/19.06.2014), 
având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr.  26/16.06.2014 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 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnul Uță Mihnea Alexandru, în calitate de administrator unic al S.C. CORPRES S.A. Corabia, are obligația de a asigura 
transmiterea la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului act individual, a contractului încheiat  
cu S.C. Depozitarul Central S.A. București, solicitat de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/7779/22.04.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Uță Mihnea Alexandru și S.C. CORPRES S.A. Corabia cu sediul în Corabia,  



str. Caracal nr. 8, jud. Olt, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
prevederilor prezentei decizii. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea 
prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii  
și pe website-ul B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 590 / 19.06.2014 
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. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/27755/24.03.2014,  

nr. RG/27760/24.03.2014, nr. RG/59098/13.06.2014 și nr. RG/60027/17.06.2014, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum 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 19.06.2014, 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. Hebe S.A. Sângeorz Băi inițiată de S.C. Phoenicia 
Express S.R.L. București, ofertă cu următoarele caracteristici: 

• numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 100.122 de acțiuni, reprezentând 10,7964% din capitalul social; 
• valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
• prețul de cumpărare este de 9,86 lei/acțiune; 
• perioada de derulare: 26.06.2014-16.07.2014; 
• intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.; 
• 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. Hebe S.A. Sângeorz Băi 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. 7/2006, 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. 591 / 19.06.2014 
În temeiul prevederilor 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, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 7 alin. (1¹) și art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 183 alin. (3) pct. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 15 alin. (1) pct. 1 și 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții 
și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/59108/13.06.2014, 
având în vedere Hotărârea nr. 10 adoptată în data de 12.04.2014 de AGEA a S.C. IMPACT DEVELOPER & 



CONTRACTOR S.A. Voluntari referitoare la majorarea capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României  
nr. 2595/12.05.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a acțiunilor 
emise în vederea majorării capitalului social al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, conform Hotărârii 
AGEA adoptată în data de 12.04.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2595/12.05.2014, cu următoarele 
caracteristici: 

- obiectul ofertei: 80.000.000 de acțiuni; 
- prețul de subscriere:1 leu/acțiune pentru subscrierile în cadrul dreptului de preferință; 
- valoarea ofertei: 80.000.000 de lei; 
- perioada de derulare: 30 de zile calendaristice, de la data de 20.06.2014 până la data de 19.07.2014 inclusiv, aferente exercitării 

dreptului de preferință, proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de înregistrare (Etapa I); 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. 
Acțiunile nesubscrise în Etapa I de către acționarii existenți în temeiul dreptului de preferință, ori care nu pot fi alocate proporțional, 
vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a investitorilor calificați și/sau la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele 
decât investitori calificați. 
Perioada de derulare aferentă Etapei a II-a: 5 zile lucrătoare, calculate din ziua următoare publicării raportului Consiliului de 
Administrație privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. 
Identificarea investitorilor calificați și/sau a celor 150 de persoane fizice sau juridice va fi realizată de către intermediar; 
- preț de vânzare - 1,01 lei/acțiune. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă  
și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotelor prevăzute de  
Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare tip de ofertă. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 598 / 20.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) 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. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 267F/14.05.2014, pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2536/89/2010, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. IPIC S.A. Vaslui (CUI:829360) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei 
societăți comerciale, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. IPIC S.A. Vaslui, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. IPIC S.A. Vaslui (CUI:829360) începând cu  
data de 03.07.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 599 / 20.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) 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. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 267F/14.05.2014 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2536/89/2010, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva S.C. IPIC S.A. Vaslui (CUI:829360) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți 
comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 598/20.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. IPIC S.A. Vaslui, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. IPIC S.A. Vaslui, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. IPIC S.A. Vaslui (CUI:829360) începând cu data de 03.07.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 600 / 20.06.2014 
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 urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, 
analizând cererea PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/56195/05.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014 și Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei OANA MĂDĂLINA DUMITRAȘCU 
prin Decizia nr. 1275/18.08.2009, în numele PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social situat în București, bd. N. Titulescu  
nr. 29-31, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400437, reprezentând înregistrarea doamnei OANA MĂDĂLINA DUMITRAȘCU 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 


