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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 03.07.2014 
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 și nr. 26/16.06.2014, 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. 682/30.06.2014, 
în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresele transmise de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrate la A.S.F.  

cu nr. RG 60317/18.06.2014 și nr. RG 64782/30.06.2014, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 29/26.03.2013, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursului de formare profesională  
„Personal al Compartimentului de control intern” cu codul CTRL1.2014, ce va avea loc la Sibiu în perioada 21-25 iulie 2014. 
Examenul corespunzător acestui curs se va desfășura în data de 25 iulie 2014. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul menționat la art. 1 va avea următoarea componență: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Octavian Dinu - membru; 
- Septimiu Rusu - membru; 
- Dincă Liliana - membru supleant; 
- Mihai Lilea - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 
DIRECTOR  ADJUNCT, 

Florentina BOBOC 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 164 / 03.07.2014 
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 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, cu modificările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. 682/30.06.2014, 
în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere adresele transmise de Asociația Brokerilor, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 54949/02.06.2014 și nr. RG 

63579/26.06.2014,  
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 22/10 martie 2011, modificat prin Decizia A.S.F. nr. A /607/14 noiembrie 2013 și 

Decizia nr. A/57/23 ianuarie 2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 



AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții 
financiare” - coduri A VI 2014, A VII 2014, A VIII 2014, A IX 2014, A X 2014, A XI 2014 și A XII 2014 care vor avea loc la București 
în următoarele perioade: 

A VI 2014: 7-11 iulie 2014; 
A VII 2014: 4-8 august 2014;  
A VIII 2014: 8-12 septembrie 2014; 
A IX 2014: 6-10 octombrie 2014; 
A X 2014: 3-7 noiembrie 2014; 
A XI 2014: 8-12 decembrie 2014; 
A XII 2014: 21-25 iulie 2014. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
A VI 2014: 21 iulie 2014; 
A VII 2014: 18 august 2014; 
A VIII 2014: 22 septembrie 2014; 
A IX 2014: 20 octombrie 2014; 
A X 2014: 17 noiembrie 2014; 
A XI 2014: 22 decembrie 2014; 
A XII 2014: 4 august 2014. 

Art. 2. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „Personal al Compartimentului de 
control intern” - coduri CCI VI 2014, CCI VII 2014, CCI VIII 2014, CCI IX 2014, CCI X 2014 și CCI XI 2014 care vor avea loc  
la București în următoarele perioade: 

CCI VI 2014: 7-11 iulie 2014; 
CCI VII 2014: 4-8 august 2014; 
CCI VIII 2014: 8-12 septembrie 2014; 
CCI IX 2014: 6-10 octombrie 2014; 
CCI X 2014: 3-7 noiembrie 2014; 
CCI XI 2014: 8-12 decembrie 2014. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CCI VI 2014: 21 iulie 201;4 
CCI VII 2014: 18 august 2014; 
CCI VIII 2014: 22 septembrie 2014; 
CCI IX 2014: 20 octombrie 2014; 
CCI X 2014: 17 noiembrie 2014; 
CCI XI 2014: 22 decembrie 2014. 

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „Consultanți de investiții” -  
coduri C VII 2014, C VIII 2014, C IX 2014, C X 2014, C XI 2014 și C XII 2014 care vor avea loc la București în următoarele perioade: 

C VII 2014: 14-18 iulie 2014; 
C VIII 2014: 18-22 august 2014; 
C IX 2014: 15-19 septembrie 2014; 
C X 2014: 13-17 octombrie 2014; 
C XI 2014: 10-14 noiembrie 2014; 
C XII 2014: 15-19 decembrie 2014. 

Examenele vor avea loc după cum urmează: 
C VII 2014: 28 iulie 2014; 
C VIII 2014: 1 septembrie 2014; 
C IX 2014: 29 septembrie 2014; 
C X 2014: 27 octombrie 2014; 
C XI 2014: 24 noiembrie 2014; 
C XII 2014: 12 ianuarie 2015. 

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență: 
A) Pentru cursurile cu codurile A VI 2014, A VII 2014, A VIII 2014, A IX 2014, A X 2014, A XI 2014, CCI VI 2014, CCI VII 2014,  
CCI VIII 2014, CCI IX 2014, CCI X 2014, CCI XI 2014, C VII 2014, C VIII 2014, C IX 2014, C X 2014, C XI 2014, C XII 2014: 

- Victor Rădulescu - președinte; 
- Ramona Popa - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Cristina Ionescu - membru supleant; 
- Cristina Irimia - membru supleant. 

B) Pentru cursul cu codul A XII 2014: 
- Victor Rădulescu - președinte; 
- Ramona Popa - membru; 
- Dana Tican - membru; 
- Mihaela Grozaiu - membru supleant; 



- Cristina Irimia - membru supleant. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 165 / 03.07.2014 
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), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele  
de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 31 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 33 alin. (1) lit. a, b și k 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, 

analizând solicitarea SAI CERTINVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 33502/09.04.2014, completată prin 
adresele nr. 37132/17.04.2014, nr. 47750/15.05.2014, nr. 55491/03.06.2014, nr. 62382/24.06.2014 și nr. 63228/25.06.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 
nr. 26/16.06.2014, precum 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 03.07.2014, 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 SAI CERTINVEST S.A., ca urmare a modificării obiectului  
de activitate, în conformitate cu Hotărârea A.G.A. din data de 13.03.2014 și cu Actul constitutiv actualizat al societății. 
Art. 2. SAI CERTINVEST S.A. poate desfășura următoarele activități: 

(1) administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru; 
(2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), poate administra, sub condiția autorizării A.S.F., și alte organisme  

de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale; 
(3) prin excepție de la alin. (1) și (2), S.A.I. poate desfășura pe lângă administrarea de organisme de plasament colectiv și 

următoarele activități: 
a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, 

conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, 
definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004; 

b) servicii conexe: 
(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11  

din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv. 

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de A.S.F. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către SAI CERTINVEST 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. 166 / 03.07.2014 
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 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind 
piața de capital, 

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), b), c) și d) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și  
art. 33 alin. (1) lit. a), b), e) și k) 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, 

analizând solicitarea SAI CERTINVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 33502/09.04.2014, completată prin 
adresele nr. 37132/17.04.2014, nr. 47750/15.05.2014, nr. 55491/03.06.2014, nr. 62382/24.06.2014 și nr. 63228/25.06.2014, 



în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 
nr. 26/16.06.2014, precum 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 03.07.2014, 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. CERTINVEST S.A., ca urmare  
a adoptării sistemului unitar de administrare și a desemnării membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu  
Hotărârile A.G.A. din data de 13.03.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății, în următoarea componență: 

• GUSTĂ Horia Ion - președinte; 
• STANCIU Adrian - membru; 
• CABAT Dragoș - membru. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor 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 autorizației emise de A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST 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. 167 / 03.07.2014 
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. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind 
piața de capital, 

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și art. 33 alin. (1)  
lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind 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 SAI CERTINVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 33502/09.04.2014, completată prin 
adresele nr. 37132/17.04.2014, nr. 47750/15.05.2014, nr. 55491/ 03.06.2014, nr. 62382/24.06.2014 și nr. 63228/25.06.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului  
nr. 26/16.06.2014, precum 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 03.07.2014, 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. CERTINVEST S.A., ca urmare  
a adoptării sistemului unitar de administrare, respectiv a desemnării componenței conducerii, în conformitate cu Hotărârile A.G.A.  
din data de 13.03.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății, în următoarea componență: 

• GUSTA Horia Ion - director general; 
• BUZEA Radu Viorel - director general adjunct; 
• VASILE Daniela Maria - director general adjunct. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor 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 autorizației emise de A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST 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. 168 / 04.07.2014 
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 societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/59655/17.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014, Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare și Deciziei nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul TULBURE ROMUL având Atestatul profesional nr. 2764/04.03.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat  
în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului TULBURE ROMUL în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/302689 în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației 
acordată persoanei menționată 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 ROMCAPITAL 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 

 

AVIZ NR. 81 / 03.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 
(denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza art. 114 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare  

a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea societății S.A.I. BROKER S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 16479/18.02.2014,  

completată prin adresele nr. 29245/27.03.2014, nr. 49646/21.05.2014 și nr. 58822/13.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 

nr. 26/16.06.2014, precum 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele avute în vedere la înregistrarea Fondului Închis de Investiții BET-FI 
INDEX INVEST, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

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

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 81/03.07.2014 
 

• Prospectul de emisiune - Pct. 4.3. 

Paragraful: 
(…) 
Fondul poate investi în instrumente cu venit fix, instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare, în vederea asigurării lichidității 
necesare. 
se modifică astfel: 
Fondul poate investi în instrumente cu venit fix, instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare, în vederea asigurării lichidității 
necesare, cu excepția biletelor la ordin. 
 

• Prospectul de emisiune - Pct. 4.6. Informații privind indicele BET-FI 

Se actualizează structura indicelui BET-FI. 
 

• Prospectul de emisiune - Pct. 5.1. Caracteristicile unității de fond BET-FI Index Invest 

Contract de societate civilă - pct. 11.2. 
Paragrafele: 
(…) 
Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici: 



Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denominate în lei. 
Nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare. Societatea de administrare va solicita admiterea  
la tranzacționare a unităților emise de Fond pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. în termen de 6 luni de la 
încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, Societatea de administrare urmând a modifica în mod corespunzător documentația fondului și a iniția 
demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a unităților de fond. 
se modifică astfel: 
(…) 
Unitățile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici: 
Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului și denominate în lei. 
Nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare. Societatea de administrare va solicita admiterea  
la tranzacționare a unităților emise de Fond pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. în termen de 16 luni de la 
încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, Societatea de administrare urmând a modifica în mod corespunzător documentația fondului și a iniția 
demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a unităților de fond. 
 

• Prospectul de emisiune - Pct. 5.1. Caracteristicile unității de fond BET-FI Index Invest 

Contract de societate civilă - pct. 11.2. 
Este eliminat paragraful: 
Evidența fracțiunilor de unități de fond se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unități de fond se rotunjește prin lipsă la 4 zecimale. 
Se introduce paragraful: 
În vederea tranzacționării pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., vor putea fi subscrise doar valori întregi  
de unități de fond, neputând exista dețineri de fracțiuni de unități de fond. Sumele subscrise ce depășesc valoarea unui număr întreg de unități  
de fond vor fi transferate în contul bancar comunicat de către investitor. 
 

• Prospectul de emisiune - pct. 5.2. Drepturile și obligațiile deținătorilor unităților de fond 

se elimină paragraful: 
(…) 
În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate de fond, în mod obligatoriu,  
cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală. 
 

• Prospectul de emisiune - pct. 5.3.1. Proceduri generale privind subscrierea unităților de fond 

Contract de societate civilă - pct. 12.1. 
Paragraful: 
(…) 
Emisiunea unităților de fond se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a finalizat oferta inițială de unități de fond, respectiv prima zi 
lucrătoare a lunii februarie a fiecărui an pentru emisiunile ulterioare de unități de fond. 
se modifică astfel: 
(…) 
Emisiunea unităților de fond se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a finalizat oferta inițială de unități de fond, respectiv ultima zi 
lucrătoare a lunii ianuarie și octombrie a fiecărui an pentru emisiunile ulterioare de unități de fond. 
Opțional, societatea de administrare a investițiilor poate derula emisiuni ulterioare de unități de fond și răscumpărări în ultima săptămână a lunii 
aprilie respectiv în ultima săptămână a lunii august a fiecărui an. 
 

• Prospectul de emisiune - pct. 5.3.3. Emisiuni ulterioare de unități de fond 

Contract de societate civilă - pct. 12.3. Emisiuni ulterioare de unități de fond 
Paragrafele: 
Bianual, în prima zi a lunii februarie, respectiv în prima zi a lunii noiembrie, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de 
maxim 100.000 de unități de fond noi. În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua 
lucrătoare imediat următoare, la valoarea unității de fond de la sfârșitul lunii anterioare. Prețul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară 
a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului. 
Opțional, societatea de administrare a investițiilor poate derula emisiuni ulterioare de unități de fond în prima săptămână a lunii mai,  
respectiv în prima săptămână a lunii septembrie a fiecărui an. 
Asupra acestor emisiuni ulterioare de unități de fond atât investitorii cât și A.S.F. vor fi informați cu cel puțin 15 zile înainte de data la care  
se vor derula emisiunile ulterioare printr-o notă de informare. Prețul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net,  
conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului. 
Emisiunile ulterioare de unități de fond presupun întocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, în situația în care au intervenit modificări 
față de conținutul prospectului întocmit anterior, conform prevederilor legale. 
se modifică astfel: 
Bianual, în ultima zi a lunii ianuarie, respectiv în ultima zi a lunii octombrie, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr  
de maximum 100.000 de unități de fond noi. În cazul în care ultima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere  
în ziua lucrătoare anterioară, la valoarea unității de fond de la sfârșitul zilei în care are loc emisiunea. Alocarea se va face în prima zi lucrătoare  
a lunii următoare (adică februarie, respectiv noiembrie) la valoarea unitară a activului net certificat de depozitarul fondului pentru ultima zi lucrătoare 
a lunii în care s-a derulat emisiunea (adică ianuarie sau octombrie, după caz). 
Opțional, societatea de administrare a investițiilor poate derula emisiuni ulterioare de unități de fond în ultima săptămână a lunii aprilie,  
respectiv în ultima săptămână a lunii august a fiecărui an. Alocarea se va face în prima zi lucrătoare a lunii următoare (adică mai, respectiv septembrie) 
la valoarea unitară a activului net certificat de depozitarul fondului pentru ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a derulat emisiunea (adică aprilie sau 
august, după caz). Asupra acestor emisiuni ulterioare de unități de fond, atât investitorii cât și A.S.F. vor fi informați cu cel puțin 15 zile înainte de 
data la care se vor derula emisiunile ulterioare printr-o notă de informare. Prețul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului 
net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului. 
Emisiunile ulterioare de unități de fond presupun întocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, în situația în care au intervenit modificări 
față de conținutul prospectului întocmit anterior, conform prevederilor legale. 
 
 



• Se introduce următorul paragraf după pct. 5.3. Emisiuni ulterioare de unități de fond din Prospectul de emisiune și după pct. 12.5  

din Contract de societate civilă: 
Subscrierile și răscumpărările de unități de fond se fac prin rotunjire la două zecimale, diferențele rezultate față de valoarea calculată prin înmulțirea 
numărului de unități de fond subscrise/răscumpărate cu prețul de subscriere/răscumpărare (așa cum a fost definit în paragrafele de mai sus)  
vor fi înregistrate după caz ca venituri sau cheltuieli ale Fondului. 
 

• Prospectul de emisiune - pct. 5.3.4. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond 

Contract de societate civilă - pct. 12.4. Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond 
Paragrafele: 
Răscumpărările se vor efectua cu o frecvență de două ori pe an, simultan cu emisiunile ulterioare de unități de fond, în limita a maximum 10%  
din valoarea medie a activelor aflate în administrare, valoare calculată pentru perioada ultimelor 90 de zile anterioară primei zile din luna în care  
se derulează sesiunea de răscumpărare. 
Datele de derulare a operațiunii de răscumpărare sunt prima zi lucrătoare din luna februarie, respectiv prima zi lucrătoare din luna noiembrie.  
În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi răscumpărate în ziua lucrătoare imediat următoare. 
Vor fi luate în considerare toate cererile înregistrate în perioada derulării operațiunii de răscumpărare. 
În prima zi a lunii în care se desfășoară operațiunea de răscumpărare, Societatea de administrare va publica pe site-ul propriu valoarea maximă  
a răscumpărărilor care vor fi onorate, în baza calculului definit anterior. 
se modifică astfel: 
Răscumpărările se vor efectua cu o frecvență de minimum două ori pe an (maximum de patru ori pe an), simultan cu emisiunile ulterioare de unități 
de fond, în limita a maximum 10% din valoarea medie a activelor aflate în administrare, valoare calculată pentru perioada ultimelor 90 de zile 
anterioară primei zile din luna în care se derulează sesiunea de răscumpărare. 
Datele de derulare a operațiunii de răscumpărare sunt ultima zi lucrătoare din luna ianuarie respectiv ultima zi lucrătoare d in luna octombrie.  
În cazul în care societatea de administrează optează pentru derularea de emisiuni ulterioare de unități de fond în ultima săptămână din luna aprilie 
respectiv ultima săptămână din luna august, se vor desfășura concomitent cu acestea și operațiuni de răscumpărare cu respectarea prevederilor 
prezentului prospect. 
Vor fi luate în considerare toate cererile înregistrate în perioada derulării operațiunii de răscumpărare. 
În ultima zi lucrătoare a lunii în care se desfășoară operațiunea de răscumpărare, Societatea de administrare va publica pe site-ul propriu valoarea 
maximă a răscumpărărilor care vor fi onorate, în baza calculului definit anterior. 
 

• Prospectul de emisiune - pct. 5.7. Admiterea la tranzacționare a Fondului pe piața reglementată de S.C. Bursa de Valori București S.A.  

Contract de societate civilă - pct. 12.8. Admiterea la tranzacționare a Fondului pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori 
București S.A. 
Paragraful: 
Societatea de administrare va solicita admiterea la tranzacționare a unităților emise de Fond pe piața reglementată din România, administrată de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., în termen de 6 luni de la încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, Societatea de administrare urmând  
a modifica în mod corespunzător documentația fondului și a iniția demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a unităților de fond. 
se modifică și se completează astfel: 
Societatea de administrare va solicita admiterea la tranzacționare a unităților emise de Fond pe piața reglementată din România, administrată de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., în termen de 16 luni de la încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, Societatea de administrare urmând  
a modifica în mod corespunzător documentația fondului și a iniția demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare a unităților de fond. 
În vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată din România, deținătorii de fracțiuni de fond au posibilitatea ca în cadrul unei 
emisiuni/răscumpărări speciale de unități de fond, de a opta, fie pentru completarea deținerilor lor până la un număr întreg de unități de fond 
deținute, fie pentru răscumpărarea fracțiunilor de unități de fond deținute. 
Investitorii ce dețin fracțiuni de fond își vor exprima opțiunea prin completarea de formulare de subscriere sau răscumpărare (după caz),  
acestea fiind transmise societății de administrare în perioada de desfășurare a emisiunii ulterioare de unități de fond.  
Acestor subscrieri/răscumpărări li se aplică prevederile referitoare la operațiunile de subscriere/răscumpărare menționate în prezentul prospect. 
În cazul în care un investitor aflat într-o astfel de situație (deținător de fracțiuni de unități de fond) nu optează pentru una din cele două opțiuni 
amintite mai sus pe parcursul desfășurării proximei emisiunii ulterioare de unități de fond, fracțiunile deținute vor fi răscumpărate din oficiu, 
contravaloarea acestora fiind transferată în contul bancar al investitorului în cauză. Prețul de răscumpărare va fi determinat ca fiind valoarea unitară 
a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului. Emisiunea specială de unități de fond, ocazionată de necesitatea 
răscumpărării fracțiunilor de unități de fond sau de completarea deținerilor investitorilor până la o valoare întreagă, va avea loc după 10 zile  
de la intrarea în vigoare a prezentelor modificări. 
 

• Prospectul de emisiune - pct. 6.3.2. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond 

Contract de societate civilă - pct. 21.1.j. Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond 
se introduce paragraful: 
Cheltuieli efectuate în legătură cu admiterea și menținerea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A.  
a unităților de fond emise de Fond. 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 82 / 03.07.2014 
În temeiul 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 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 cererea SIF MOLDOVA S.A. nr. 3993/07.05.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG nr. 44517/08.05.2014, 
înregistrată la D.J. cu nr. 2930/12.05.2014, 

în baza art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea 



depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 publicate  

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, nr. 232 din 01.04.2014 și nr. 443 din 17.06.2014, 
în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 

03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, a transferului direct, în contul 
societății Asset Invest S.A. Bacău, a unui pachet de 36.789 de acțiuni emise de FILBAC Tg. Lăpuș deținute de SIF MOLDOVA S.A. 
(2) Transferul va putea fi operat, în urma prezentării la S.C. Depozitarul Central S.A. București, a documentelor justificative solicitate 
de acesta. 
Art. 2. Prezentul aviz va fi comunicat S.C. Depozitarul Central S.A. București, SIF MOLDOVA S.A., societății Asset Invest S.A., 
societății FILBAC Tg. Lăpuș și societății EVEX IPURL și va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 83 / 03.07.2014 
În temeiul 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 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 cererea SIF MOLDOVA S.A. nr. 3993/07.05.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG nr. 44517/08.05.2014, 
înregistrată la D.J. cu nr. 2930/12.05.2014, 

în baza art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea 

depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 publicate  

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, nr. 232 din 01.04.2014 și nr. 443 din 17.06.2014, 
în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 

03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, a transferului direct, în contul 
societății Asset Invest S.A. Bacău, a unui pachet de 460.378 de acțiuni emise de LAMINORUL Brăila deținute de SIF MOLDOVA S.A. 
(2) Transferul va putea fi operat, în urma prezentării la S.C. Depozitarul Central S.A. București, a documentelor justificative solicitate 
de acesta. 
Art. 2. Prezentul aviz va fi comunicat S.C. Depozitarul Central S.A. București, SIF MOLDOVA S.A., societății Asset Invest S.A., 
societății LAMINORUL Brăila și administratorului judiciar Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL și va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. 84 / 03.07.2014 
În temeiul 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 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 cererea SIF MOLDOVA S.A. nr. 3993/07.05.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG nr. 44517/08.05.2014 și 
înregistrată la D.J. cu nr. 2930/12.05.2014, 

în baza art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea 

depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 publicate  

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, nr. 232 din 01.04.2014 și nr. 443 din 17.06.2014, 
în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 

03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, a transferului direct, în contul 
societății Asset Invest S.A. Bacău, a unui pachet de 398.011 acțiuni emise de AVICOLA Iași deținute de SIF MOLDOVA S.A. 
(2) Transferul va putea fi operat, în urma prezentării la S.C. Depozitarul Central S.A. București, a documentelor justificative solicitate 



de acesta. 
Art. 2. Prezentul aviz va fi comunicat S.C. Depozitarul Central S.A. București, SIF MOLDOVA S.A., societății Asset Invest S.A., 
societății AVICOLA Iași și administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL practician în insolvență, Cibotaru Adelina 
și va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 710 / 03.07.2014 
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 și 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 nr. 682/30.06.2014, 
în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții din alte state 
membre pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 710/03.07.2014  

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate 
Denumire 

FISM 
Adresă 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

1. Financial Conduct Authority UK 
Global Coal 
Limited 

Dashwood House, 69 Old Broad Street, 
London EC2M 1QS, UK 

PJM01FISMGBR0148 art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) 

2. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

Admiralex 
LTD 

22, Spyrou Kyprianou, Pippiros Building, 
3rd Floor, 3070 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1772 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și 

alin. (1¹) lit. a), b), d) 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 711 / 03.07.2014 
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 și 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 nr. 682/30.06.2014, 
în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise de autoritățile competente din statele membre, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea 
presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul  
de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F. 



Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
DIRECTOR  ADJUNCT, 

Florentina BOBOC 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Decizia nr. 711/03.07.2014 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul A.S.F. 

1. Financial Conduct Authority UK 
Worldwidemarkets 
Online Trading Limited 

16 St. Martin’s Le Grand 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și 

alin. (1¹) lit. a), d) 
PJM01FISMGBR1809 

2. Financial Conduct Authority UK Lazuli Partners LLP 
26 Dover Street, London, W1S 
4LY, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și  

alin. (1¹) lit. c), e) 
PJM01FISMCYP1810 

3. Financial Conduct Authority UK 
Guardian Capital 
Limited 

25 Hill Street, London, W1J5LW, 
UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), 

f), g) și alin. (1¹) lit. a), b), c), 

d), e), f), g) 

PJM01FISMGBR1811 

4. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

K.J.W. Krisworld 
Development LTD 

4, Theklas Lyssioti Street, 
Harmony House, 3rd Floor, 3030 
Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) și  

alin. (1¹) lit. a), d) 
PJM01FISMCYP1812 

5. Financial Conduct Authority UK 
Gallagher Risk & 
Reward Limited 

St. Mark’s Court, Chart. Way, 
Horsham, RH121RZ, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  

alin. (1¹) lit. e) 
PJM01FISMGBR1813 

6. 
Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) 

PMT Matrix Capital 
LTD 

10, Chrysanthou Mylona, Magnum 
House, 3030 Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. d) PJM01FISMCYP1814 

7. 
Netherlands Authority for The 
Financial Markets (AFM) 

Julius Baer 
(Netherlands) B.V. 

Amstelplein 1, 1096HA 
Amsterdam, The Netherlands 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMNLD1815 

8. Financial Conduct Authority UK 
Venice Investment 
Limited 

Dashwood House, 69 Old Broad 
Street, London EC2M 1QS, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) și  

alin. (1¹) lit. e) 
PJM01FISMGBR1816 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 712 / 03.07.2014 
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 și 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 nr. 682/30.06.2014, 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise de autoritățile competente din statele membre, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe,  
în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 712/03.07.2014 

 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul A.S.F. 

1. Financial Conduct Authority UK APX Commodities LImited PJM01FISMGBR0729 

2. Financial Conduct Authority UK Man Investments (UK) Limited PJM01FISMGBR0709 

3. Financial Conduct Authority UK Partners Group (UK) Limited PJM01FISMGBR1201 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 719 / 03.07.2014 
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. COMI-CO S.A. Covasna din data de 15.06.2009, s-a confirmat Hotărârea AGEA din data de 07.03.2005  

de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise și s-a hotărât acordarea dreptului de retragere din societate a acționarilor 
care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare; 

- conform ultimelor informații comunicate de către Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMI-CO S.A. Covasna  
prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9132/12.08.2013, societatea nu a achitat integral, către toți acționarii  
care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise și au depus cereri de retragere din societate, 
contravaloarea acțiunilor deținute; 

- adresele A.S.F. transmise în mod repetat S.C. COMI-CO S.A. Covasna, ultima fiind înregistrată cu nr. SI/DST 11867/05.06.2014, 
prin care s-a solicitat acesteia să adopte măsurile necesare achitării integrale a sumelor datorate tuturor 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 Bodo Lajos, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMI-CO S.A. Covasna,  
este responsabil pentru nerespectarea prevederilor art. 2 pct. I lit. b) pct. 9 din Dispunerea de măsuri nr. 8/2006, potrivit căruia: 
„Emitentul achită acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.”, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și alin. (2) lit. g), art. 274 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, 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Bodo Lajos, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMI-CO S.A. 
Covasna (CUI:559895). 
Art. 2. Dl. Bodo Lajos are obligația de a adopta măsurile necesare în vederea achitării integrale, în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a deciziei, către toți acționarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise  
și au depus cereri de retragere din societate, a contravalorii acțiunilor deținute, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune sancționarea 
acestuia cu amendă. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bodo Lajos și S.C. COMI-CO S.A. Covasna cu sediul în Covasna, str. Libertății nr. 16, 
jud. Covasna prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
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. 720 / 03.07.2014 
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 JIMBOLIA S.A. Timiș nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., ultima adresa purtând nr. SI/DST/6206/03.04.2014, 

de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA din data de 23.10.2007; 
- nivelul capitalului social impus de dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul AGEA  

S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș din data de 23.10.2007 s-a hotărât majorarea capitalului social la suma de 92.500 de lei, 
prin aportul în numerar al domnului BAZILIUC EUGEN; 

- conform hotărârii AGEA S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș din data de 23.10.2007, toate acțiunile nou emise  
au fost subscrise de domnul BAZILIUC EUGEN; 

- S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș 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 JIMBOLIA S.A. Timiș a fost înregistrată în Registrul Comerțului 
prin CIM nr. 33453/20.12.2007; 

- S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, 
declarația administratorului unic în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din data de 23.10.2007 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, 



domnul BAZILIUC EUGEN, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș este responsabil 
pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social hotărâte în AGEA din data de 23.10.2007. 

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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Domnului BAZILIUC EUGEN, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș, i se impune obligația 
de a transmite la A.S.F., în termen de 15 zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâte în AGEA 
S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș din data de 23.10.2007 solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/6206/03.04.2014,  
în vederea analizării operațiunii respective și a încadrării acesteia în prevederile legale specifice pieței de capital. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului BAZILIUC EUGEN, și S.C. AGROMEC JIMBOLIA S.A. Timiș  
cu sediul în Jimbolia, str. Porumbeilor nr. 1A, județul Timiș, 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. 721 / 03.07.2014 
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. COMAT MET S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 23.12.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 719/05.02.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 4375/19.02.2014, 

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 03.07.2014, 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. COMAT MET S.A. București (CUI:339105) 
începând cu data de 09.07.2014. 
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. 722 / 03.07.2014 
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. COMAT MET S.A. a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA  
din data de 23.12.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 719/05.02.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 4375/19.02.2014, 

având în vedere Decizia nr. 721/03.07.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMAT MET 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 analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2014, 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. COMAT MET S.A. București (CUI:339105) începând cu  
data de 09.07.2014. 
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. 723 / 03.07.2014 
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), alin. (2) și alin. (4) și art. 39 alin. (2) 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 prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, 
analizând cererea S.A.I. CERTINVET S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 33502/09.04.2014, completată prin adresele  

nr. 37132/17.04.2014, nr. 47750/15.05.2014, nr. 55491/03.06.2014, nr. 62382/24.06.2014 și nr. 63228/26.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului 

nr. 26/16.06.2014, precum și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei A.S.F. nr. 
682/30.06.2014, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată dlui BUZEA Radu Viorel în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al S.A.I. CERTINVEST S.A. prin Decizia nr. 197/24.02.2012. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400514 care atestă înscrierea dlui BUZEA Radu Viorel 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. CERTINVEST 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. 724 / 03.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere nota direcției de specialitate din care se rețin următoarele: 
1. SSIF SIGI S.A. nu s-a conformat cerinței prevăzute de art. 7 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013; 
2. SSIF SIGI S.A. nu a comunicat prin adresa nr. 510/10.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 57514/10.06.2014, modalitatea 

concretă de eliminare a situației de cumulare a funcției de conducător cu cea de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al societății, 

în baza prevederilor art. 16, art. 271 și art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Onu Liliana, având funcțiile de conducător și reprezentant al Compartimentului de 
control intern al SSIF SIGI S.A. cu sediul social în Mun. București, sector 3, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 



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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 725 / 03.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere nota direcției de specialitate din care se rețin următoarele: 
1. SSIF SIGI S.A. nu s-a conformat cerinței prevăzute de art. 7 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013; 
2. SSIF SIGI S.A. nu a comunicat prin adresa nr. 510/10.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 57514/10.06.2014, modalitatea 

concretă de eliminare a situației de cumulare a funcției de conducător cu cea de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al societății, 

în baza prevederilor art. 16, art. 271 și art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Ghinea Maria, având funcția de conducător al SSIF SIGI S.A. cu sediul social  
în Mun. București, sector 3, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 726 / 03.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere nota direcției de specialitate din care se rețin următoarele: 
1. SSIF SIGI S.A. nu s-a conformat cerinței prevăzute de art. 7 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013; 
2. SSIF SIGI S.A. nu a comunicat prin adresa nr. 510/10.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 57514/10.06.2014, modalitatea 

concretă de eliminare a situației de cumulare a funcției de conducător cu cea de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al societății, 

în baza prevederilor art. 16, art. 271 și art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Ciriaco Sergio, având funcția de administrator al SSIF SIGI S.A. cu sediul social  
în Mun. București, sector 3, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 727 / 03.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere nota direcției de specialitate din care se rețin următoarele: 
1. SSIF SIGI S.A. nu s-a conformat cerinței prevăzute de art. 7 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013; 
2. SSIF SIGI S.A. nu a comunicat prin adresa nr. 510/10.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 57514/10.06.2014, modalitatea 

concretă de eliminare a situației de cumulare a funcției de conducător cu cea de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al societății, 

în baza prevederilor art. 16, art. 271 și art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Muntean Gheorghe, având funcția de administrator al SSIF SIGI S.A. cu sediul 
social în Mun. București, sector 3, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 728 / 03.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere nota direcției de specialitate din care se rețin următoarele: 
1. SSIF SIGI S.A. nu s-a conformat cerinței prevăzute de art. 7 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013; 
2. SSIF SIGI S.A. nu a comunicat prin adresa nr. 510/10.06.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 57514/10.06.2014, modalitatea 

concretă de eliminare a situației de cumulare a funcției de conducător cu cea de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al societății, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și 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 03.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A. are obligația de a se încadra în cerințele impuse de Dispunerea de 
măsuri nr. 6/2013 în termen de maximum 15 zile de la data prezentei decizii. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune sancțiuni 
corespunzătoare persoanelor responsabile din cadrul societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 729 / 03.07.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014 

 

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 S.I.F. MOLDOVA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/46332/13.05.2014, completată prin adresa înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/48895/20.05.2014, S.I.F. MOLDOVA S.A., prin reprezentant convențional, a formulat plângere prealabilă împotriva 
Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, solicitând revocarea acestui act individual și, pe cale de consecință, revocarea obligației  
de încadrare în prevederile art. 286^1 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 a grupului format din S.I.F. MOLDOVA S.A.  
și domnii Ceocea Costel, Doroș Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din S.I.F. Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că 

acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MUNTENIA 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.” 

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, 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 03.07.2014, 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/273/11.04.2014,  
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.I.F. MOLDOVA 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. 731 / 03.07.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Doroș Liviu Claudiu împotriva Deciziei nr. A/273/11.04.2014 

 

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 domnul Doroș Liviu Claudiu împotriva Deciziei nr. A/273/11.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/46595/14.05.2014, completată prin adresa înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/49244/20.05.2014, domnul Doroș Liviu Claudiu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F.  
nr. A/273/11.04.2014, solicitând revocarea acestui act individual și a obligației de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4)  
din Legea nr. 297/2004, pentru grupul prevăzut în decizia contestată. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că 

acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Muntenia 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.” 

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, 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 03.07.2014, 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/273/11.04.2014, 
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Doroș Liviu Claudiu. 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 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 732 / 03.07.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Iancu Cătălin Jianu Dan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014 

 

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 domnul Iancu Cătălin Jianu Dan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/46110/13.05.2014 și nr. RG/46842/14.05.2014, domnul Iancu Cătălin Jianu Dan 

a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, solicitând revocarea acestui act individual. 
În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din SIF Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că 

acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Muntenia 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.” 

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, 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 03.07.2014, 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 Iancu Cătălin Jianu Dan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, 
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Iancu Cătălin Jianu Dan. 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 
Cabinet vicepreședinte 

 

DECIZIA NR. 733 / 03.07.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ceocea Costel împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014 

 

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 domnul Ceocea Costel împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/46329/13.05.2014, completată prin adresa înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/49242/20.05.2014, domnul Ceocea Costel a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, 
solicitând revocarea acestui act individual și a obligației de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, 
pentru grupul prevăzut în decizia contestată. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014, s-au dispus următoarele: 
„Grupul format din S.I.F. Moldova S.A., Ceocea Costel, Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că 

acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Muntenia 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.” 

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, 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 03.07.2014, 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 Ceocea Costel împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/273/11.04.2014,  
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 



Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/273/11.04.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Ceocea Costel. 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. 734 / 04.07.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2), alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 7 Secțiunea 7 - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre 
armonizate cu directivele europene (SISA) și Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere notificările transmise A.S.F. înregistrate cu nr. A/40966/30.04.2014, nr. A/40963/30.04.2014  
și nr. A/46932/14.05.2014 de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția Deutsche Alternative Asset 
Management (Global) Limited - societate de administrare de distribuție în România de unități de fond ale AWM Luxembourg S.A. 
SICAV-SIF-European Property Fund - Societate de Investiții cu Capital Variabil (SICAV), Pan-European Infrastructure II, L.P. 
și AFS Alternative Fund PLC, 

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, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei A.S.F.  
nr. 682/30.06.2014, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se modifică art. 1 al Deciziei nr. 401/20.05.2014 astfel: 
„Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7 - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre armonizate cu 
directivele europene (SISA) și respectiv Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) următoarele organisme de plasament colectiv: 
 

Societatea de administrare Denumire OPC Țara de origine OPC 
Nr. de înregistrare  
în Registrul A.S.F. 

 

Deutsche Alternative Asset 
Management (Global) Limited 

AWM Luxembourg S.A. SICAV-SIF-European Property Fund 
Subfond 
European Property Fund 

Marea Britanie PJM07SISAGBR0006 
 

Deutsche Alternative Asset 
Management (Global) Limited 

Pan-European Infrastructure II, L.P. Marea Britanie CSC08FIAMGBR0017 
 

Deutsche Alternative Asset 
Management (Global) Limited 

AFS Alternative Fund PLC Irlanda CSC08FIAMIRL0015 
” 

 

Art. 2. Numărul de înregistrare în Registrul A.S.F., CSC08FIAMGBR0014 al Societății de investiții cu Capital Variabil (SICAV) AWM 
Luxembourg S.A. SICAV-SIF-European Property Fund se anulează. 
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 735 / 04.07.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 7 Secțiunea 7 - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre 
armonizate cu directivele europene (SISA) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. înregistrată cu nr. 54741/02.06.2014 de către Financial Conduct Autority  
din Marea Britanie cu privire la intenția societății de administrare Hermes Alternative Investment Management LTD de distribuție  



în România de unități de fond ale Societății de Investiții cu Capital Variabil (SICAV) Hermes Alternative Investment Fund, 
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, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. în cadrul Secțiunii 7 - Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre armonizate 
cu directivele europene (SISA), următoarea societate de investiții cu capital variabil (SICAV): 
 

Societatea de administrare Denumire SICAV Țara de origine OPC Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

Hermes Alternative 
Investment Management LTD 

Hermes Alternative Investment Fund 
Subfonduri 
Hermes Commodities Index Plus Fund 
Hermes Commodities Active I Fund 

Irlanda PJM07SISAIRL0007 

 

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

Florentina BOBOC 
 


