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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 146 / 24.06.2014 
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 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile   

de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/45036/09.05.2014, completată prin adresa nr. RG/54827/02.06.2014, 
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 baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.06.2014, 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 CARPATICA INVEST S.A. 
ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea domnului VOICU IOAN RĂZVAN  
și a doamnei DOGĂROIU DOINA în calitate de membri ai consiliului de administrație în conformitate cu Hotărârea AGOA  
din data de 22-23.04.2014, în locul domnilor Dobrică Ion și Cismaru Gheorghe. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. autorizat la data prezentei 
are următoarea componență: 

- GOLEA COSMIN TOMA 
- VOICU IOAN RĂZVAN 
- DOGĂROIU DOINA. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F.  
copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului  
a 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 
CARPATICA INVEST 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. 147 / 24.06.2014 
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 BROKER S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/4891/16.05.2014 și nr. SI/DAS/5033/20.05.2014, completate prin adresa nr. SI/DAS/5832/10.06.2014, 



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 24.06.2014, 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 BROKER S.A., 
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnilor Vizental Rudolf-Paul și Dia Corneliu  
în calitate de membri CA, în locul domnilor Dinu Marian George și Pop Vasile, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 8  
din data de 29.04.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. autorizat la data 
prezentei are următoarea componență: 

- BULIGA MIHAI 
- VIZENTAL RUDOLF-PAUL 
- STRATAN TIBERIU 
- DIA CORNELIU 
- IONESCU ANTON. 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 BROKER 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. 148 / 24.06.2014 
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 baza prevederilor art. 9 din OUG nr. 32/2012, art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2) și ale art. 24 alin. (1) lit. d) 
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, 

analizând solicitarea Zepter Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 35948/15.04.2014,  
nr. 41939/02.05.2014, nr. 49125/20.05.2014, nr. 49250/20.05.2014, nr. 54044/30.05.2014 și nr. 56190/05.06.2014, 

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 24.06.2014, 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 Zepter Asset Management SAI S.A. ca urmare a modificării 
componenței Consiliului de Administrație în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății  
din data de 15.05.2014. 
Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al Zepter Asset Management SAI S.A. este următoarea: 

1. DZOMBA CEDOMIR 
2. DUMITRESCU CONSTANTIN-GABRIEL 
3. PREDA ADRIANA. 

Art. 3. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a Zepter Asset Management SAI S.A. ca urmare a modificării 
componenței conducerii în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 15.05.2014. 
Art. 4. Directorii Zepter Asset Management SAI S.A. sunt următorii: 

1. DUMITRESCU CONSTANTIN-GABRIEL 
2. NEGULESCU ANDREI. 

Art. 5. Zepter Asset Management SAI S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul 
de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către Zepter Asset Management SAI S.A. și va fi publicată  
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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 149 / 25.06.2014 
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. 14 și art. 22 alin. (5) 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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37 și art. 237 alin. (4) din Regulamentul 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 conformitate cu dispozițiile art. 224 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F.,  
cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea SIF MOLDOVA S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 48351/19.05.2014, completată prin adresele nr. 
49482/21.05.2014, nr. 56722/06.06.2014, nr. 60527/18.06.2014, nr. 60794/19.06.2014 și nr. 60813/19.06.2014, 

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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna PUȘCAȘ MICHAELA, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al SIF MOLDOVA S.A. cu sediul social situat în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei PUȘCAȘ MICHAELA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/040576 în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Doamna PUȘCAȘ MICHAELA are obligația să promoveze, în termen de maximum 6 luni de la data autorizării, testul privind 
cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.; până la promovarea 
acestui test, directorii SIF MOLDOVA S.A. răspund solidar cu reprezentantul Compartimentului de control intern, autorizat prin 
prezenta autorizație, cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății. 
Art. 4. SIF MOLDOVA 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF MOLDOVA 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. 150 / 26.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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 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 conformitate cu art. 36 și art. 37 alin. (1) 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, 

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. nr. RG/59512/16.06.2014,  

completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/61365/20.06.2014, nr. RG/61481/23.06.2014 și nr. RG/62155/24.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/17.06.2014 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 doamna Oana-Mădălina DUMITRAȘCU, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 



Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Oana-Mădălina DUMITRAȘCU în Registrul A.S.F., cu nr. PFR13RCCI/400577, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. S.A.I. Raiffeisen Asset Management 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 ei către S.A.I. Raiffeisen Asset Management 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. 151 / 27.06.2014 
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 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 privind delegarea de competențe, cu modificările ulterioare, 

ținând cont de competențele conferite prin Decizia A.S.F. nr. A 77/30.01.2014, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. (e) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,  

cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/59933/17.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., ca urmare a schimbării sediului social  
al S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. din București, strada Mircea Eliade nr. 18, sector 1, în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 5, 
corp C, sector 2. 
Art. 2. S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 
maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. IEBA TRUST 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. 152 / 27.06.2014 
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 prin  
Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012, 
în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), d) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobi liare  
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, precum și solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată  
la A.S.F. cu nr. 24410/13.03.2014, completată prin adresele nr. 33699/09.04.2014, nr. 33388/09.04.2014 și nr. 56008/04.06.2014, 

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 27.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.  
ca urmare a modificării structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. la data prezentei este următoarea: 
 

Acționari Pondere în capitalul social 

SIF BANAT-CRIȘANA S.A. 74,980% 

S.C. GRUPUL FINANCIAR MUNTENIA S.A. 24,980% 

Alți acționari ale căror dețineri se situează sub 1% din capitalul social al SAI 0,040% 
 



Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI MUNTENIA INVEST 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. 153 / 30.06.2014 
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, 

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

ulterioare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/5813/10.06.2014, completată prin adresele nr. SI/DAS/5958/13.06.2014 și nr. SI/DAS/6084/18.06.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Andrei Dorinel-Valeriu 273/17.04.2006 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Andrei Dorinel-Valeriu PFR02ADEL/401028 

 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 154 / 30.06.2014 
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, 

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

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

cu nr. SI/DAS/5408/29.05.2014, completată prin adresa nr. SI/DAS/5980/16.06.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A.  



cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, 
sector 2, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 
1. Burada Cristina 71/19.11.2013 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 
 

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

1. Burada Cristina PFR02ADEL/401027 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE 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 TRADEVILLE 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. 155 / 30.06.2014 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/5732/05.06.2014, 
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 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: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
TRADEVILLE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 
și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Dună Dan Victor 7183/03.11.2005 
 

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

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

1. Dună Dan Victor PFR02ASIF/402686 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE 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 TRADEVILLE 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. 156 / 30.06.2014 
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, 



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

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

cu nr. SI/DAS/5157/22.05.2014, nr. SI/DAS/5572/02.06.2014 și nr. SI/DAS/5821/10.06.2014, completate prin adresa  
nr. SI/DAS/6015/17.06.2014, 

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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, corp B, et. 1, sector 1, următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Radu Gheorghiță Iulian 49/23.06.2014 

2. Tolbeș Georgian Iulian 48/23.06.2014 
3. Gavrilă Costel Robert 47/23.06.2014 

4. Ionel Alexandru 46/23.06.2014 

5. Mușat Dan Cătălin 45/23.06.2014 
6. Stan Ioana Roxana 43/23.06.2014 

7. Iacob Florian Nicolae 44/23.06.2014 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați: 
 

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

1. Radu Gheorghiță Iulian PFR02ADEL/401029 
2. Tolbeș Georgian Iulian PFR02ADEL/291030 

3. Gavrilă Costel Robert PFR02ADEL/401031 

4. Ionel Alexandru PFR02ADEL/291032 

5. Mușat Dan Cătălin PFR02ADEL/521033 
6. Stan Ioana Roxana PFR02ADEL/291034 

7. Iacob Florian Nicolae PFR02ADEL/401035 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST 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 societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 157 / 30.06.2014 
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, 

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

ulterioare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/5508/30.05.2014 și nr. SI/DAS/5814/10.06.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarele persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 
1. Ernuțeanu Ionuț 14/26.02.2010 

2. Vasile Costin 2621/10.02.2006 

3. Dachman Romulus 2510/07.02.2006 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Ernuțeanu Ionuț PFR02ADEL/291024 

2. Vasile Costin PFR02ADEL/291025 

3. Dachman Romulus PFR02ADEL/301026 
 

Art. 3 Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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 societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 158 / 30.06.2014 
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 cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/5676/04.06.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare 
BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Bîzgan Horațiu Candian 275/04.06.2007 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 
1. Bîzgan Horațiu Candian PFR02ASIF/202685 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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 BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 159 / 30.06.2014 
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, 

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 



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

cu nr. SI/DAS/5507/30.05.2014, nr. SI/DAS/5508/30.05.2014 și nr. SI/DAS/5866/11.06.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. (1) Se ia act de faptul că adresa sediului secundar al SSIF BT SECURITIES S.A. din Târgu Mureș, autorizat prin Decizia  
nr. 571/19.04.2007 este „bd. 1 Decembrie 1918 nr. 31, ap. 2, jud. Mureș”. 
(2) Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.,  
ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții): 
 

Nr. crt. Sediu secundar 

1. Târgu Mureș, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 31, ap. 2, jud. Mureș 

2. Satu Mare, bd. Traian nr. 5, ap. 2, jud. Satu Mare 

3. Oradea, str. Parcul Traian nr. 15, ap. 15, jud. Bihor 
 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 160 / 30.06.2014 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M.  

nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/5866/11.06.2014, 
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 competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.  
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 9, ap. 3, parter, jud. Bihor. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare 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 înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise  
de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar  
pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 161 / 30.06.2014 
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, 
analizând cererea SSIF IFB FINWEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 56820/06.06.2014, 
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 conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul MIHUȚA TRAIAN LIVIU având Atestatul profesional nr. 3316/10.07.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele SSIF IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5,  
jud. Arad. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MIHUȚA TRAIAN LIVIU în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/022687 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. SSIF IFB FINWEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1  
și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF IFB FINWEST 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. 162 / 30.06.2014 
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, 
analizând cererea SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 38591/12.06.2014, 
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 conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul DOBRAN EMILIAN având Atestatul profesional nr. 2224/12.01.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București,  
NEOCITY TOWER - calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului DOBRAN EMILIAN în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402688 în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 611 / 23.06.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 



analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 54952/02.06.2014, 
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 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 retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul 
social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Militaru Cristian Decizia nr. 238/13.03.2012 poz. 4 
2. Costescu Valentin Mihai Decizia nr. 508/31.05.2011 poz. 2 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare 
a următoarelor persoane: 
 

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

1. Militaru Cristian PFR02ASIF/132510 
2. Costescu Valentin Mihai PFR02ASIF/402445 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK 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. 623 / 23.06.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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 temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/2014, nr. 26/2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- SIF Muntenia S.A. deține la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 4,923212% din capitalul social al SIF Moldova S.A.; 
- SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A. Dl Filimon Gabriel în calitate de director al SAI Muntenia Invest S.A. 

are o deținere de 0,000001% din capitalul social al SIF Moldova S.A. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Avizul A.S.F.  
nr. 54/02.12.2013 rezultă că SIF Muntenia S.A., SAI Muntenia Invest S.A. și dl Filimon Gabriel sunt prezumate că acționează  
în mod concertat; 

- prin Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, Consiliul A.S.F. a aprobat achiziționarea de către SIF Banat-Crișana S.A.  
a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest S.A.; 

- prin comunicatul din data de 18.07.2013 SIF Banat-Crișana S.A. informa cu privire la intenția de achiziționare a pachetului 
majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest S.A. în trei etape, prima dintre acestea vizând un pachet de 50,01% din capitalul 
social al societății. Potrivit informațiilor furnizate de baza de date RECOM-Online, la data de 02.04.2014 SIF Banat-Crișana S.A. 
deținea un număr de 60.001 acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 50,0000833% din capitalul social  
al societății, iar prin raportul curent din data de 07.03.2014, SIF Banat-Crișana S.A. a informat cu privire la achiziționarea celei 
de-a doua tranșe de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 29.975 de acțiuni (24,97%). Prin urmare, la data 
prezentei, SIF Banat-Crișana S.A. este acționar majoritar la SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A.,  
fiind persoană care acționează în mod concertat cu SAI Muntenia Invest S.A., în conformitate cu prevederile  
art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia sunt prezumate că acționează în mod concertat în conformitate cu art. 2 din Avizul A.S.F.  
nr. 54/02.12.2013; 

- SIF Banat-Crișana S.A. deține la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 4,960600% din capitalul social  
al SIF Moldova S.A.; 

- dl Bîlteanu Dragoș-George este președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al SIF Banat-Crișana S.A.  
și dl Stancu Ion este membru în Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana S.A.; 

- SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George și dl Stancu Ion sunt persoane care acționează în mod concertat în raport de 
SAI Muntenia Invest S.A. și SIF Moldova S.A. în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George deține 0,000097% și dl Stancu Ion deține 
0,000001% din capitalul social al SIF Moldova S.A.; 

- Societatea Biofarm S.A. deține la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 0,491245% din capitalul social  



al SIF Moldova S.A.; 
- potrivit Deciziei A.S.F. nr. A/166/04.03.2014 SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. acționează în mod concertat în ceea ce 

privește Societatea Biofarm S.A. București, întrucât SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. dețin împreună 54,28%  
din capitalul social al Societății Biofarm S.A. București. În prezent, ca urmare a derulării ofertei publice de către SIF Muntenia S.A. 
aceasta deține împreună cu SIF Banat-Crișana S.A. 73,0293% din capitalul social al Societății Biofarm S.A. București; 

- SIF Muntenia S.A. deține 89,42% din capitalul social al societății Semrom Muntenia S.A. și 99,46% din capitalul social al societății 
Avicola București S.A., potrivit informațiilor furnizate de societatea Depozitarul Central S.A. Aceste persoane juridice  
sunt prezumate că acționează în mod concertat în raport de SIF Moldova S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., societatea Semrom Muntenia S.A. deține 0,035254% și societatea 
Avicola București S.A. deține 0,007321% din capitalul social al SIF Moldova S.A., 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a), b) și c) din Legea nr. 297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din Avizul A.S.F.  
nr. 54/02.12.2013, acționarii SIF Muntenia S.A., SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion,  
dl Filimon Gabriel, societatea Semrom Muntenia S.A., societatea Avicola București S.A. și societatea Biofarm S.A. sunt prezumați  
că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Moldova S.A. 

Având în vedere că acționarii SIF Muntenia S.A., SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion,  
dl Filimon Gabriel, societatea Semrom Muntenia S.A., societatea Avicola București S.A. și societatea Biofarm S.A., prezumați că 
acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Moldova S.A., dețin 10,417486% din capitalul social al SIF Moldova S.A. 
depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova S.A. prevăzută de art. 286¹ alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire,  
în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată, 

în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Grupul format din SIF Muntenia S.A., SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Filimon Gabriel, 
Societatea Semrom Muntenia S.A., Societatea Avicola București S.A. și Societatea Biofarm S.A., prezumat că acționează  
în mod concertat în legătură cu emitentul SIF Moldova S.A., are 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. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro,  
va fi comunicată SIF Muntenia S.A., SIF Banat-Crișana S.A., dlui Bîlteanu Dragoș-George, dlui Stancu Ion, dlui Filimon Gabriel, 
societății Semrom Muntenia S.A., societății Avicola București S.A., societății Biofarm S.A. și SIF MOLDOVA S.A. și se va transmite 
la operatorul de piață. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 624 / 23.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, nr. 26/2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,  
cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. 623/23.06.2014, 
având în vedere următoarele: 

- SIF Muntenia S.A. deține la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A. 4,923212% din capitalul social al SIF Moldova S.A.; 
- SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A. Dl Filimon Gabriel în calitate de director al SAI Muntenia Invest S.A. 

are o deținere de 0,000001% din capitalul social al SIF Moldova S.A. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Avizul A.S.F.  
nr. 54/02.12.2013 rezultă că SIF Muntenia S.A., SAI Muntenia Invest S.A. și dl Filimon Gabriel sunt prezumate că acționează  
în mod concertat; 

- prin Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, Consiliul A.S.F. a aprobat achiziționarea de către SIF Banat-Crișana S.A.  
a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest S.A.; 



- prin comunicatul din data de 18.07.2013 SIF Banat-Crișana S.A. informa cu privire la intenția de achiziționare a pachetului 
majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest S.A. în trei etape, prima dintre acestea vizând un pachet de 50,01% din capitalul 
social al societății. Potrivit informațiilor furnizate de baza de date RECOM-Online, la data de 02.04.2014 SIF Banat-Crișana S.A. 
deținea un număr de 60.001 acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 50,0000833% din capitalul social  
al societății, iar prin raportul curent din data de 07.03.2014, SIF Banat-Crișana S.A. a informat cu privire la achiziționarea celei 
de-a doua tranșe de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 29.975 de acțiuni (24,97%). Prin urmare,  
la data prezentei, SIF Banat-Crișana S.A. este acționar majoritar la SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A.,  
fiind persoană care acționează în mod concertat cu SAI Muntenia Invest S.A., în conformitate cu prevederile  
art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia sunt prezumate că acționează în mod concertat în conformitate cu art. 2 din Avizul A.S.F.  
nr. 54/02.12.2013; 

- SIF Banat-Crișana S.A. deține la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 4,960600% din capitalul social  
al SIF Moldova S.A.; 

- dl. Bîlteanu Dragoș-George este președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al SIF Banat-Crișana S.A.  
și dl Stancu Ion este membru în Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana S.A.; 

- SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George și dl Stancu Ion sunt persoane care acționează în mod concertat în raport de 
SAI Muntenia Invest S.A. și SIF Moldova S.A. în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George deține 0,000097% și dl Stancu Ion deține 
0,000001% din capitalul social al SIF Moldova S.A.; 

- Societatea Biofarm S.A. deține la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 0,491245% din capitalul social  
al SIF Moldova S.A.; 

- potrivit Deciziei A.S.F. nr. A/166/04.03.2014 SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. acționează în mod concertat în ceea ce 
privește Societatea Biofarm S.A. București, întrucât SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. dețin împreună 54,28%  
din capitalul social al Societății Biofarm S.A. București. În prezent, ca urmare a derulării ofertei publice de către SIF Muntenia S.A. 
acesta deține împreună cu SIF Banat-Crișana S.A. 73,0293% din capitalul social al Societății Biofarm S.A. București; 

- SIF Muntenia S.A. deține 89,42% din capitalul social al societății Semrom Muntenia S.A. și 99,46% din capitalul social al societății 
Avicola București S.A., potrivit informațiilor furnizate de societatea Depozitarul Central S.A. Aceste persoane juridice  
sunt prezumate că acționează în mod concertat în raport de SIF Moldova S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- la data de 06.06.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., societatea Semrom Muntenia S.A. deține 0,035254% și societatea 
Avicola București S.A. deține 0,007321% din capitalul social al SIF Moldova S.A., 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c), art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a), b) și c) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din Avizul A.S.F.  
nr. 54/02.12.2013, acționarii SIF Muntenia S.A., SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion,  
dl Filimon Gabriel, societatea Semrom Muntenia S.A., societatea Avicola București S.A. și societatea Biofarm S.A. sunt prezumați  
că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Moldova S.A. 

Având în vedere că acționarii SIF Muntenia S.A., SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion,  
dl Filimon Gabriel, societatea Semrom Muntenia S.A., societatea Avicola București S.A. și societatea Biofarm S.A. prezumați că 
acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Moldova S.A. dețin 10,417486% din capitalul social al SIF Moldova S.A. 
depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova S.A. prevăzută de art. 286¹ alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire,  
în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată, 

pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale 
suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF MOLDOVA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care 
sunt deținute de SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Filimon Gabriel,  
S.C. Semrom Muntenia S.A., S.C. Avicola București S.A. și S.C. BIOFARM S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro,  
va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF MOLDOVA S.A. și se va transmite la operatorul de piață. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 625 / 23.06.2014 
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/270/11.04.2014 prin care s-a instituit în sarcina membrilor grupului format din SIF Banat-Crișana S.A.,  

Bîlteanu Dragoș-George, Stancu Ion, Najib El. Lakis, Buzatu Dănuț Florin și Dinu Mariana, prezumat că acționează în mod 
concertat în legătură cu emitentul SIF MUNTENIA 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/271/11.04.2014 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 MUNTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de SIF Banat-Crișana S.A.,  
Bîlteanu Dragoș-George, Stancu Ion, Najib El. Lakis, Buzatu Dănuț Florin și Dinu Mariana; 

- ulterior datei de referință aferentă AGOA SIF MUNTENIA S.A. convocată pentru data de 14/15.04.2014, respectiv data de 
28.03.2014, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/270/11.04.2014, astfel încât grupul de acționari identificat 
prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA 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 23.06.2014, 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, în ceea ce privește grupul format din SIF Banat-Crișana S.A., Bîlteanu Dragoș-George, Stancu Ion, 
Najib El. Lakis, Buzatu Dănuț Florin și Dinu Mariana nu 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/271/11.04.2014 în ceea ce privește grupul format din SIF Banat-Crișana S.A.,  
Bîlteanu Dragoș-George, Stancu Ion, Najib El. Lakis, Buzatu Dănuț Florin și Dinu Mariana prezumat că acționează în mod concertat 
în legătură cu emitentul SIF MUNTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către SIF Banat-Crișana S.A., Bîlteanu Dragoș-George, 
Stancu Ion, Najib El. Lakis, Buzatu Dănuț Florin, Dinu Mariana, S.C. Depozitarul Central S.A. și SAI Muntenia Invest S.A. în calitate 
de administrator al SIF MUNTENIA 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. 626 / 23.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea operațiunilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 

între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. în legătură cu un pachet de 1.429.100 de acțiuni emise  
de societatea CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul respectivelor tranzacții, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F. și protejării investitorilor de bună credință, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei Consiliului A.S.F. 

nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 23.06.2014,  

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

Art. 1. Începând cu data de 23.06.2014, se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de 
piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 627 / 23.06.2014 
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 adresei S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/50505/23.05.2014, 
în baza Hotărârilor 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 23.06.2014, 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. STELA S.A. București inițiată de Bulancea Mihai Alin, 
ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 116.857 de acțiuni, reprezentând 50,12% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 1,62 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 30.06.2014-18.07.2014; 
- intermediarul ofertei: SSIF ROMBELL SECURITIES 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. STELA S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) 
fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului  
de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 628 / 23.06.2014 
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 din data de 21.05.2012 a S.C. CHIMICA S.A. Orăștie s-a hotărât divizarea societății conform Proiectului de 

divizare publicat pe website-ul societății, în baza prevederilor art. 242 alin. (2^1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- S.C. CHIMICA S.A. Orăștie a încălcat dispozițiile art. 242 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale art. 133 din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările ulterioare, în ceea ce privește achitarea contravalorii acțiunilor 
deținute de acționarii care au solicitat retragerea din societate; 

- conform celor declarate de Președintele Directoratului S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, până în prezent societatea nu a achitat integral 
contravaloarea acțiunilor deținute de către acționarii care au solicitat retragerea din societate ca urmare a operațiunii de divizare; 

- prin repetate adrese, ultima sub nr. SI/DST/11868/05.06.2014, s-a solicitat Președintelui Directoratului S.C. CHIMICA S.A. 
Orăștie, să adopte, în regim de urgență, măsurile necesare achitării integrale a sumelor datorate acționarilor retrași din societate 
și să informeze A.S.F. în consecință, în caz contrar persoanele responsabile putând fi sancționate în conformitate cu prevederile  
legale în vigoare, 

domnul Fetiță Alin Sorin, în calitate de Președinte al Directoratului S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, este responsabil pentru 
nerespectarea, în cadrul procedurii de divizare a societății, a prevederilor art. 242 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, și art. 133 din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,  
în ceea ce privește achitarea în termen a contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care au solicitat retragerea din societate. 

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
în baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de 

capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, 



având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012, 
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 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Fetiță Alin Sorin, în calitate de Președinte al Directoratului S.C. CHIMICA S.A. 
Orăștie (CUI:2148292). 
Art. 2. Dl Fetiță Alin Sorin are obligația, ca în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, să adopte măsurile necesare 
în vederea finalizării procedurii de soluționare a tuturor cererilor de retragere din societate depuse de acționarii care nu au fost de 
acord cu Hotărârea AGEA din data de 21.05.2012 de divizare a societății, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune sancționarea 
acestuia cu amendă. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Fetiță Alin Sorin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
și S.C. CHIMICA S.A. Orăștie cu sediul în str. Codrului nr. 24, ORĂȘTIE, jud. HUNEDOARA, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire și fax. 
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 se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 629 / 23.06.2014 
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 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; 
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, 

ca urmare a transmiterii de către S.C. ALIA S.A. Dolj a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 
16.10.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr. 4495/14.11.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 547734/01.11.2012, 

având în vedere existența pe rolul instanțelor de judecată a unui litigiu având ca obiect Hotărârea AGEA S.C. ALIA S.A. 
Dolj din data de 16.10.2012, nefinalizat printr-o sentință definitivă și irevocabilă, 

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 23.06.2014, 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. ALIA S.A. Dolj (CUI: 2317197) începând cu  
data de 27.06.2014. 
Art. 2. În situația în care hotărârea A.G.E.A. privind retragerea de la tranzacționare este anulată de instanțele de judecată printr-o 
sentință definitivă și irevocabilă, S.C. ALIA S.A. Dolj are următoarele obligații în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 4/2011: 

- de a iniția, în termen de 30 de zile demersurile necesare admiterii la tranzacționarea pe piața de capital; 
- în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, să notifice A.S.F. cu privire la pronunțarea de către instanțele 

de judecată a unei hotărâri definitive și irevocabile referitoare la anularea respectivei hotărâri AGEA. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 630 / 23.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) 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; 
- Hotărârea AGEA S.C. SCADIS S.A. Botoșani din data de 26.12.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L.; 
- Actul Adițional din data de 09.10.2007, înregistrate la ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani prin CIM nr. 20835/12.10.2007,  



în baza încheierii judecătorului delegat nr. 2712/11.10.2007, 
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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, 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. SCADIS S.A. Botoșani (CUI: 624276) începând cu 
data de 27.06.2014. 
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. 631 / 23.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) 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; 
- Hotărârea AGEA S.C. SCADIS S.A. Botoșani din data de 26.12.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L.; 
- Actul Adițional din data de 09.10.2007, înregistrate la ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani prin CIM nr. 20835/12.10.2007,  

în baza încheierii judecătorului delegat nr. 2712/11.10.2007; 
- Decizia nr. 630/23.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SCADIS S.A. Botoșani, 

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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, 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. SCADIS S.A. Botoșani (CUI:624276) începând cu data de 27.06.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 632 / 23.06.2014 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de ING INTERNATIONAL S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea  
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de ING INTERNATIONAL S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/50355/22.05.2014, ING INTERNATIONAL S.A., societate de investiții în cadrul 

căreia funcționează/care deține compartimentul/sub-fondul ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY (Romanian Equity), 
administrată de ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., prin reprezentant convențional S.C.A. Țucă Zbârcea & 
Asociații a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014, prin care s-a dispus că FONDUL DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și 
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de 
3 luni de la data emiterii actului individual, să vândă acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al operatorului de piață 
Bursa de Valori București S.A., în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare. 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de ING INTERNATIONAL S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014, 
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 



Art. 2. Se revocă Decizia A.S.F. nr. A/323/22.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia ING INTERNATIONAL S.A. În cazul în care petenta nu poate fi 
contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 633 / 23.06.2014 
privind admiterea plângerii prealabile formulate de FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea  
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/49846/21.05.2014, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și 

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, administrate și acționând prin ING Asigurări de Viață S.A. și FONDUL DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT ING, administrat și acționând prin ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat 
Privat S.A., prin reprezentant convențional S.C.A. Țucă Zbârcea & Asociații a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. 
nr. A/323/22.04.2014, prin care s-a dispus că FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY 
împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, au obligația ca, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, 
să vândă acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al operatorului de piață Bursa de Valori București S.A.,  
în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare. 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/323/22.04.2014,  
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se revocă Decizia A.S.F. nr. A/323/22.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentelor. În cazul în care petentele nu pot fi contactate, 
prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 634 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Prosszer Zoltan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/235/27.03.2014 

 

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 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 Prosszer Zoltan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/235/27.03.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37360/18.04.2014, domnul Prosszer Zoltan a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/235/27.03.2014 solicitând revocarea acesteia. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/235/27.03.2014, domnul Prosszer Zoltan a fost sancționat cu amendă în valoare de 

51.000 de lei pentru faptul că nu a respectat obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 



completările ulterioare, cât și prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/1/09.01.2014. 
În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14./01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului A.S.F. 

nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Prosszer Zoltan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/235/27.03.2014,  
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/235/27.03.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Prosszer Zoltan. În cazul în care petentul  
nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

 

DECIZIA NR. A/235 / 27.03.2014 
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, 

având în vedere următoarele: 
- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- în cadrul societății S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș care deține 69,02% din drepturile de vot asupra S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș,  

conform informațiilor furnizate de ORC pentru data de 18.03.2014, deținătorul final era domnul Prosszer Zoltan (ca urmare a mențiunilor 
înregistrate la oficiul registrului comerțului în data de 17.07.2013), de la această dată fiindu-i incidente domnului Prosszer Zoltan prevederile  
art. 203 din Legea nr. 297/2004; 

- domnul Prosszer Zoltan în calitate de acționar majoritar al S.C. SADALBARI S.R.L., acționar al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, nu a respectat 
obligația prevăzută la art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/1/09.01.2014; 

- adresa domnului Prosszer Zoltan înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7495/27.01.2014 potrivit căreia solicită acordarea „unui termen mai mare,  
înăuntrul căruia să putem îndeplini obligația de depunere a documentației aferente ofertei publice”; 

- adresele A.S.F. nr. DST/1334.1/21.02.2014 respectiv nr. DST/1334.2/11.03.2014 prin care se solicita transmiterea în regim de urgență  
a documentelor solicitate prin Decizia A.S.F. nr. A/1/09.01.2014; 

- adresa domnului Prosszer Zoltan prin care a fost transmisă Hotărârea Adunării Generale a Asociaților S.C. SADALBARI S.R.L. nr. 
1/28.02.2014, conform căreia domnul Prosszer Zoltan a cesionat părți sociale deținute la S.C. SADALBARI S.R.L. astfel încât deținerea 
acestuia a scăzut la 42,06% din capitalul social al S.C. SADALBARI S.R.L.; 

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
în baza prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, 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 51.000 de lei domnul Prosszer Zoltan. 
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., 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 Prosszer Zoltan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. SADALBARI S.R.L.  
cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, Târgu Mureș, jud. Mureș, precum și S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, Târgu 
Mureș, jud. Mureș și va fi publicată în Buletinul A.S.F. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 635 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/236/27.03.2014 

 

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 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 SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/236/27.03.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33816/10.04.2014, SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș a formulat plângere 

prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/236/27.03.2014 solicitând revocarea acesteia. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/236/27.03.2014 s-a dispus în sarcina petentei obligația să depună la A.S.F., împreună cu 

persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea deciziei, documentația aferentă ofertei publice  
de preluare obligatorie a ROMCAB S.A. Târgu Mureș. 

De asemenea, s-a dispus că în situația în care obligația prevăzută la art. 1 din decizia sus-menționată nu este îndeplinită, 
persoanele responsabile vor fi sancționate de A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/236/27.03.2014, 
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/236/27.03.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș. În cazul în care 
petenta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 636 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Skyline Soft S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/408/20.05.2014 

 

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 Skyline Soft S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/408/20.05.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/50097/22.05.2014, Skyline Soft S.R.L. (prin reprezentant legal/administrator - 

Rusu Vlad Florin), în calitate de acționar al Compania de Informatică Aplicată a formulat plângere prealabilă în termenul legal 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/408/20.05.2014, solicitând revocarea acesteia. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/408/20.05.2014 s-a dispus ca prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie  
a COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca inițiată de către SKYLINE SOFT S.R.L. să fie stabilit în conformitate 
cu prevederile art. 204 alin. (3) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator 
independent înregistrat la A.S.F. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14./01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Skyline Soft S.R.L. (prin reprezentant legal/administrator - Rusu Vlad Florin) 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/408/20.05.2014, pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/408/20.05.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Skyline Soft S.R.L. În cazul în care petenta  
nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 637 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014 

 

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 S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/50788/23.05.2014, S.I.F. MOLDOVA S.A. prin reprezentant convențional 

S.C.A. Duțescu și Asociații a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014, solicitând revocarea 
acestui act individual. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/334/24.04.2014 s-a dispus că grupul format din S.I.F. Moldova S.A., dl Ceocea Costel,  
dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286^1 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. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14./01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014,  
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia. În cazul în care petenta nu poate fi contactată, prezenta decizie 
intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 3. 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 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 638 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ceocea Costel împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014 

 

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 Costel Ceocea împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/51819/23.05.2014, domnul Costel Ceocea a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014, solicitând revocarea acestui act individual. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/334/24.04.2014 s-a dispus că grupul format din S.I.F. Moldova S.A., dl Ceocea Costel,  

dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286^1 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. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14./01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, 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 Costel Ceocea împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014,  
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia. În cazul în care petentul nu poate fi contactat, prezenta decizie 
intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 3. 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 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 639 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Doroș Liviu Claudiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014 

 

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 Doroș Liviu Claudiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/51817/23.05.2014, domnul Doroș Liviu Claudiu a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014, solicitând revocarea acestui act individual. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/334/24.04.2014 s-a dispus că grupul format din S.I.F. Moldova S.A., dl Ceocea Costel,  

dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286^1 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. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14./01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, 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 Doroș Liviu Claudiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/334/24.04.2014, 
pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării. În cazul în care petentul nu poate fi contactat, prezenta decizie  
intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 3. 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 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 640 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de ING INTERNATIONAL S.A.  

împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea  
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de ING INTERNATIONAL S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, 
nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/50356/22.05.2014, ING INTERNATIONAL S.A. societate de investiții în cadrul 

căreia funcționează/care deține compartimentul/sub-fondul ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY (Romanian Equity) 
administrată de ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., prin reprezentant convențional S.C.A. Țucă Zbârcea & Asociații, 
a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/337/24.04.2014 s-a dispus că grupul format din FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, 
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL 
ROMANIAN EQUITY, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., are obligația  
de a se încadra în prevederile art. 286^1 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. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/338/24.04.2014 s-a dispus că DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația de a lua măsurile 
necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. 
ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE 
PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/339/24.04.2014 s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația 
să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2014, astfel încât grupul 
format din acționarii FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM,  



FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY prezumat că acționează  
în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute  
cu nerespectarea art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ING INTERNATIONAL S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, 
nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia ING INTERNATIONAL S.A. În cazul în care petenta nu poate fi 
contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 641 / 23.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 

FACULTATIVE ING ACTIV și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING  
împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea  
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, 
nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/49842/21.05.2014, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și 

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, administrate și acționând prin ING Asigurări de Viață S.A. și FONDUL DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT ING, administrat și acționând prin ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat 
Privat S.A., prin reprezentant convențional S.C.A. Țucă Zbârcea & Asociații a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. 
nr. A/337/24.04.2014, nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/337/24.04.2014 s-a dispus că grupul format din FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, 
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL 
ROMANIAN EQUITY, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., are obligația  
de a se încadra în prevederile art. 286^1 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. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/338/24.04.2014 s-a dispus că DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația de a lua măsurile 
necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. 
ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY. 

Prin Decizia A.S.F. nr. A/339/24.04.2014 s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația 
să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2014, astfel încât grupul 
format din acționarii FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM,  
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY prezumat că acționează în mod 
concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute  
cu nerespectarea art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei Consiliului A.S.F. 
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 23.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, 
nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, nr. A/338/24.04.2014 și nr. A/339/24.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentelor. În cazul în care petentele nu pot fi contactate, 



prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii  
și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 645 / 24.06.2014 
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, 

având în vedere prevederile art. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (4) și art. 39 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind 
autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și ale Regulamentului nr. 4/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând solicitarea Zepter Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 56190/05.06.2014, 
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 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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația acordată domnului DUMITRESCU CONSTANTIN-GABRIEL în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Zepter Asset Management SAI S.A., prin Decizia C.N.V.M. nr. 805/29.08.2011. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400500 care atestă înscrierea domnului Dumitrescu Constantin-Gabriel  
în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Zepter Asset Management SAI S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 646 / 24.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012  
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, 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, 
având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți/Serviciul Supraveghere prin 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat  
în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de 
Argeș, începând cu data de 25.06.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 653 / 26.06.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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 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 conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Regulamentul 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/59512/16.06.2014,  

completată prin adresa înregistrată cu nr. RG/62155/24.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/17.06.2014 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: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația acordată dnei Ana Irina RACOLȚA TENDEL, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. prin Decizia nr. 431/25.03.2010. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400463 care atestă înscrierea dnei Ana Irina RACOLȚA TENDEL în Registrul A.S.F. 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. Raiffeisen Asset Management 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. 655 / 26.06.2014 
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. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), 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 nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 58646/12.06.2014, 
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 conformitate cu prevederile Deciziei 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 MUNTEANU IOAN CRISTIAN prin Decizia nr. 2542/07.12.2007 poz.3, 
în numele societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/320580 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului MUNTEANU IOAN CRISTIAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare Estinvest S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 658 / 27.06.2014 
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, 



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, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014 privind agenții 

delegați, 
analizând cererea SSIF CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS/5574/02.06.2014, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. 

nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, cu modificările 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 a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele SSIF CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, 
bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume agent delegat Decizie/Autorizație 

1. Oprescu Dorian Cătălin 463/03.04.2007 

2. Andrei Roberto Marian 256/20.03.2013 
3. Negru Iulian 257/20.03.2013 

4. Mucalau Florin A/182/07.11.2013 

5. Bizgan Horațiu Candian 800/25.08.2011 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume agent delegat Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. Oprescu Dorian Cătălin PFR02ADEL/350255 

2. Andrei Roberto Marian PFR02ADEL/290980 

3. Negru Iulian PFR02ADEL/400979 
4. Mucalau Florin PFR02ADEL/070997 

5. Bizgan Horațiu Candian PFR02ADEL/200866 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF CARPATICA INVEST S.A. și va fi publicată  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 661 / 27.06.2014 
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: 
- S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., ultima adresă purtând nr. DST/A/10004/15.11.2013, 

de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA din data de 11.03.2008; 
- în cadrul AGEA AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu din data de 11.03.2008 s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 

56.304,10 lei, „prin compensarea creanțelor certe și exigibile asupra societății”, pentru a se atinge nivelul capitalului social impus 
de dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare; 

- operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu a fost înregistrată în Registrul Comerțului 
prin CIM nr. 39381/06.11.2006; 

- S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu nu a transmis documente și/sau informații din care să rezulte dacă au fost sau nu 
respectate prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă au existat și alte 
solicitări de subscriere din partea acționarilor societății în termenul prevăzut de lege, dacă s-a acordat acest drept tuturor 
acționarilor societății, precum și modalitatea de aducere la cunoștința acestora a acestui fapt; 

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

doamna ANGHEL IULIA GABRIELA, în calitate de președinte CA al S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu este 
responsabilă pentru neîncheierea contractului de prestări servicii cu S.C. Depozitarul Central S.A. și pentru netransmiterea la A.S.F. 
a documentelor aferente majorării capitalului social al societății hotărâte în AGEA din data de 11.03.2008. 

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, 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 27.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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



DECIZIE 
Art. 1. Doamnei ANGHEL IULIA GABRIELA, în calitate de președinte CA al S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu, i se impun 
următoarele obligații: 

1) de a dispune, în termen de 30 de zile, măsurile necesare încheierii contractului cu Depozitarul Central și de a asigura 
transmiterea unei copii a acestuia la A.S.F.; 

2) de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă  
în AGEA S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu din data de 11.03.2008, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă  
nr. DST/A/10004/15.11.2013, în vederea analizării operațiunii respective și a încadrării acesteia în prevederile legale specifice 
pieței de capital. 

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei ANGHEL IULIA GABRIELA și S.C. AGROMEC SĂLCIOARA S.A. Titu cu sediul  
în localitatea Titu, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Dâmbovița, 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. 662 / 27.06.2014 
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. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale din data de 01.11.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social  

la suma de 90.000 de lei, prin aportul în numerar al domnului NEAGU TIBERIU, având în vedere nivelul capitalului social impus 
de dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare; 

- conform Hotărârii AGEA S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale din data de 01.11.2006, toate acțiunile nou emise  
au fost subscrise de domnul Neagu Tiberiu; 

- S.C. AGROMEC SABARUL S.A. nu a transmis documente și/sau informații din care să rezulte dacă au fost sau nu respectate 
prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă au existat și alte solicitări 
de subscriere din partea acționarilor societății în termenul prevăzut de lege, dacă s-a acordat acest drept tuturor acționarilor 
societății, precum și modalitatea de aducere la cunoștința acestora a acestui fapt; 

- operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale a fost înregistrată  
în Registrul Comerțului prin CIM nr. 14039/06.11.2006; 

- S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, 
declarația CA în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din data de 01.11.2006 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta  
a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, document necesar în vederea înregistrării noilor caracteristici  
ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital; 

- S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., ultima adresă purtând  
nr. SI/DST/3008/27.02.2014, de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă  
în AGEA din data de 01.11.2006, 

domnul NEAGU TIBERIU, în calitate de administrator al S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale este responsabil 
pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social hotărâte în AGEA din data de 01.11.2006. 

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, 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 27.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnului NEAGU TIBERIU, în calitate de administrator al S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale, i se impune 
obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 15 zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă  
în AGEA S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale din data de 01.11.2006, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă  
nr. SI/DST/3008/27.02.2014, în vederea analizării operațiunii respective și a încadrării acesteia în prevederile legale specifice pieței 
de capital. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului NEAGU TIBERIU și S.C. AGROMEC SABARUL S.A. Bolintin Vale cu sediul  
în Bolintin Vale, județul Giurgiu, 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. 663 / 27.06.2014 
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: 
- S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., de transmitere a documentației aferente 

operațiunii de majorare a capitalului social, hotărâtă în AGA din data de 19.02.2006; 
- în cadrul AGA S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani din data de 19.02.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social  

cu suma de 512.516 lei; 
- conform informațiilor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani, operațiunea de majorare a capitalului social  

al S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 11802/06.06.2006; 
- S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, 

Certificatul de Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația CA în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGA  
din data de 19.02.2006 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, 
documente necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital; 

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

- S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani a fost atenționată cu privire la obligativitatea încheierii contractului  
cu S.C. Depozitarul Central S.A. și transmiterea documentației de modificare a capitalului social, ultima adresa A.S.F. fiind 
SI/DST/816.1/10.03.2014, 

domnul ROTARIU CĂTĂLIN VASILE, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A.  
este responsabil pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social, hotărâte în AGA  
din data de 19.02.2006 și neîncheierea contractului cu Depozitarul Central. 

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. 14/01.04.2013, 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 27.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnul ROTARIU CĂTĂLIN VASILE, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani,  
are obligația de a asigura transmiterea la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului act individual,  
a următoarelor documente: 

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

din data de 19.02.2006, solicitată de A.S.F. prin adresa nr. SI/DST/816/20.01.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului ROTARIU CĂTĂLIN VASILE și S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Botoșani  
cu sediul în sat Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, 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 
obligațiilor dispuse prin prezenta decizie. 
Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor dispuse la 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. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 664 / 27.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și 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/56446/05.06.2014,  
nr. RG/56447/05.06.2014 și nr. RG/60967/19.06.2014, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, 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 27.06.2014, 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. AGROMEC S.A. Diosig inițiată de Bortis Florin Dan, 
ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 8.928 de acțiuni, reprezentând 16,6629% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de13,10 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 07.07.2014-25.07.2014; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. 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. AGROMEC S.A. Diosig 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 Regulamentului 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. 665 / 27.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) 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; 
- Actul Modificator autentificat sub nr. 598/27.03.2002 al Actului Constitutiv al societății, a fost înregistrat la ORC  

prin CIM nr. 2634/12.04.2002 în baza încheierii judecătorului delegat nr. 549/11.04.2002, 
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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2014, 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 AGRO BCT SERVICE S.A. Tătărășeni (CUI:8182161) 
începând cu data de 02.07.2014. 
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. 666 / 27.06.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) 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; 
- Actul Modificator autentificat sub nr. 598/27.03.2002 al Actului Constitutiv al societății a fost înregistrat la ORC  

prin CIM nr. 2634/12.04.2002 în baza încheierii judecătorului delegat nr. 549/11.04.2002; 
- Decizia nr. 665/27.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGRO BCT SERVICE S.A. Tătărășeni, 



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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2014, 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. AGRO BCT SERVICE S.A. Tătărășeni (CUI:8182161) începând cu 
data de 02.07.2014. 
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. 669 / 30.06.2014 
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. 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. 3206/21.03.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 9635/3/2014, publicată în BPI  

nr. 8024/25.04.2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a S.C. TRICORELON S.A. București  
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. TRICORELON S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRICORELON S.A. București (CUI:405780) 
începând cu data de 01.07.2014. 
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. 670 / 30.06.2014 
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. 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. 3206/21.03.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 9635/3/2014, publicată în BPI  

nr. 8024/25.04.2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a S.C. TRICORELON S.A. București  
și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 669/30.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. TRICORELON S.A. București, 

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. TRICORELON S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. TRICORELON S.A. București (CUI:405780) începând cu data de 01.07.2014. 
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. 679 / 30.06.2014 
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 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 şi 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 intermediară nr. 285/25.03.2014, pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 3201/121/2011* prin care s-a dispus 

începerea procedurii falimentului la S.C. MOBIMOD S.A. Tecuci 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 şi radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. MOBIMOD S.A. Tecuci, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MOBIMOD S.A. Tecuci (CUI:1644450) începând 
cu data de 04.07.2014. 
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. 680 / 30.06.2014 
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 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 intermediară nr. 285/25.03.2014, pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 3201/121/2011* prin care s-a dispus 

începerea procedurii falimentului la S.C. MOBIMOD S.A. Tecuci și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți 
comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 679/30.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MOBIMOD S.A. 
Tecuci, 

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. MOBIMOD S.A. Tecuci, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. MOBIMOD S.A. Tecuci (CUI:1644450) începând cu data de 04.07.2014. 
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. 681 / 30.06.2014 
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. 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. 3501/28.03.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 35531/3/2012 prin care s-a dispus intrarea 
în faliment a S.C. CHIMOPAR S.A. București 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. CHIMOPAR S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează suportul electronic și de comunicare al BVB 
acțiunile emise de S.C. CHIMOPAR S.A. București (CUI:329942) 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. 683 / 30.06.2014 
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. 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. 3501/28.03.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 35531/3/2012 prin care s-a dispus intrarea 

în faliment a S.C. CHIMOPAR S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
având în vedere Decizia nr. 681/30.06.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CHIMOPAR S.A. 

București, 
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. CHIMOPAR S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. CHIMOPAR S.A. București (CUI:329942) 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. 684 / 30.06.2014 
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 cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG/56054/04.06.2014, nr. RG/57617/10.06.2014 și nr. RG/57618/10.06.2014, 
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 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 CARPATICA INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Sibiu, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane: 
 



Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 
1. Andrei Dumitru Darius 1837/15.09.2008 

2. Cocoși Elena 205/04.03.2013 

3. Hanganu Lucian 1970/30.06.2005 
4. Ștefănescu Marius 264/25.03.2013 

5. Vasile Costin 144/13.02.2013 
 

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

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

1. Andrei Dumitru Darius PFR02ADEL/280583 

2. Cocoși Elena PFR02ADEL/380970 
3. Hanganu Lucian PFR02ADEL/220723 

4. Ștefănescu Marius PFR02ADEL/320983 

5. Vasile Costin PFR02ADEL/290962 
 

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

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 685 / 30.06.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/56054/04.06.2014, nr. RG/54864/02.06.2014, nr. RG/57620/10.06.2014 și nr. RG/59440/16.06.2014, 
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 baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 

1. Apan Reghina 515/30.01.2004 
2. Dan Florin 517/30.01.2004 

3. Mihuța Traian Liviu 64/23.01.2012 

4. Nicola Ștefan Angelo 1335/11.03.2004 

5. Ernuteanu Ionuț 279/01.03.2010 
 

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

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

1. Apan Reghina PFR02ASIF/240207 

2. Dan Florin PFR02ASIF/320216 
3. Mihuța Traian Liviu PFR02ASIF/022489 

4. Nicola Ștefan Angelo PFR02ASIF/150236 

5. Ernuteanu Ionuț PFR02ASIF/292302 
 

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

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 686 / 30.06.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrate la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/5507/30.05.2014 și nr. SI/DAS/5508/30.05.2014, 
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 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 agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. Pădurean Ana-Florina 464/10.02.2006 

2. Dachman Romulus 1178/04.03.2004 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare 
a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. Pădurean Ana-Florina PFR02ASIF/260323 

2. Dachman Romulus PFR02ASIF/300577 
 

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

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 
 


