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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 169 / 08.07.2014 
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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

cu nr. SI/DAS/6079/18.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. atestat profesional 

1. Barzaghideanu Vasile 2506/07.02.2006 
 

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

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

1. Barzaghideanu Vasile PFR02ADEL/041036 
 

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea 
autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor  
de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 170 / 08.07.2014 
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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/59981/17.06.2014, 



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

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul DRAGNEA GHEORGHE având Atestatele profesionale nr. 2262/14.01.2006 și nr. 131/08.03.2007,  
în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat  
în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului DRAGNEA GHEORGHE în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare, cu nr. PFR02ASIF/402690. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 171 / 08.07.2014 
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 din OUG nr. 93/2012 

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

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

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2), precum și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/59933/17.06.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., prin numirea domnului Kaparakos 
Antonios în funcția de membru al Consiliului de Administrație, după retragerea domnului Drakos Antonios din această funcție,  
în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.05.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. autorizat la data prezentei are următoare componență: 

- PANAGIOTIS DIAMANTIS 
- KAPARAKOS ANTONIOS 
- NISTOR GEORGE. 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 172 / 08.07.2014 
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, 

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 39, art. 42 și art. 43 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. (b) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,  

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere cererea nr. 29406/28.03.2014, completată prin adresele nr. 46338/13.05.2014 și nr. 47909/16.05.2014, 



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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează S.C. UNION PRIVATE ADVISORS S.R.L. cu sediul social în București, str. Ion Neculce nr. 70, sector 1,  
în calitate de consultant de investiții. 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. S.C. UNION PRIVATE ADVISORS S.R.L. în calitate de consultant de investiții  
cu nr. PJR04CIPJ/400006. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. UNION PRIVATE ADVISORS S.R.L. 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. 173 / 09.07.2014 
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 Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. 

cu nr. SI/DAS/5820/10.06.2014, completată prin adresele nr. SI/DAS/5837/10.06.2014, nr. SI/DAS/5924/12.06.2014  
și nr. SI/DAS/6610/01.07.2014, 

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2014, 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 societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea dnei Clopotaru Luminița-Sorina  
în calitate de membru CA, în locul dlui Gordan Rareș-Remus, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii AGOA din data de 28.05.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. autorizat la 
data prezentei are următoarea componență: 

• Pitică Maria Elisabeta 
• Sagău Petru Adrian 
• Clopotaru Luminița-Sorina. 

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

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 174 / 09.07.2014 
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, 

în baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/56501/05.06.2014, completată prin adresa nr. RG/62198/24.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 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 09.07.2014, 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 Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. 
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului MARICA GABRIEL în locul  
doamnei TABĂRĂ GENIA-IULIA, conform Deciziei C.A. din data de 18.06.2014. 
Art. 2. Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu  
de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare 
ROMINTRADE 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. 175 / 09.07.2014 
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, 

în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/56501/05.06.2014, completată prin adresa nr. RG/62198/24.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 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 09.07.2014, 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 Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea în calitate de administrator  
a domnului MARICA GABRIEL în locul doamnei TABĂRĂ GENIA-IULIA, conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 29.05.2014. 
Art. 2. Consiliul de Administrație al Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., autorizat la data prezentei 
are următoarea componență: 

- MARICA GABRIEL 
- MUREȘAN IOAN 
- GHEORGHE ION. 

Art. 3. Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al SSIF, precizată la art. 1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare 
ROMINTRADE 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. 176 / 11.07.2014 
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 S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/65535/01.07.2014, 
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 și Deciziei nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  



act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna IORDACHE ANA MARIA, având Atestatul profesional nr. 5/10.01.2011, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiții financiare în numele S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București,  
str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei IORDACHE ANA MARIA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/292691, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei 
menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și 
societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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 

 

AUTORIZAȚIA NR. 177 / 11.07.2014 
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 RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 57089/06.06.2014, completată prin adresa  

nr. 66464/03.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

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

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele  
RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 

1. Păduraru Cristina Camelia 
ASIF: 597/30.10.2008 
CI: 52/08.07.2014 

2. Gîrlă Mirabela 
ASIF: 50/08.07.2014 
CI: 51/08.07.2014 

3. Cornea Andrei 
ASIF: 55/08.07.2014 
CI: 56/08.07.2014 

4. Zikov Adelaida Severina 
ASIF: 57/08.07.2014 
CI: 58/08.07.2014 

5. Dumitrașcu Ionuț Cosmin 
ASIF: 59/08.07.2014 
CI: 60/08.07.2014 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agenți pentru servicii de 
investiții financiare: 
 

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

1. Păduraru Cristina Camelia PFR02ASIF/402692 

2. Gîrlă Mirabela PFR02ASIF/152693 
3. Cornea Andrei PFR02ASIF/402694 

4. Zikov Adelaida Severina PFR02ASIF/232695 

5. Dumitrașcu Ionuț Cosmin PFR02ASIF/402696 
 

Art. 3. RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1 și 
radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK 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. 85 / 09.07.2014 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul art. 120 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art. 9 din OUG nr. 32/2012, art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și e) și art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a 
depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 66972/07.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în componența Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în conformitate cu  
Hotărârea nr. 1/04.07.2014 a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. Conducerea efectivă a S.I.F. TRANSILVANIA S.A. este asigurată de cei trei directori: 

- Mihai Fercală 
- Iulian Stan 
- Radu Toia. 

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul 
de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 746 / 08.07.2014 
Având în vedere următoarele: 

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

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

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

între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de 
vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A.; 

- Decizia A.S.F. nr. 626/23.06.2014, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F. și protejării investitorilor de bună credință, 
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 competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Începând cu data de 08.07.2014, se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de 
piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 747 / 08.07.2014 
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. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 1716/sind/28.05.2014 pronunțată de Tribunalul Brașov (dosarul nr. 7202/62/2012) privind deschiderea 

procedurii de faliment prin procedură simplificată împotriva debitorului S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal și numirea lichidatorului judiciar 
al acestei societăți comerciale - TOP EXPERT SPRL Brașov, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11641/19.06.2014, 

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

S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal (CUI:1103225) începând cu 
data de 14.07.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 748 / 08.07.2014 
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. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 1716/sind/28.05.2014 pronunțată de Tribunalul Brașov (dosarul nr. 7202/62/2012) privind deschiderea 

procedurii de faliment prin procedură simplificată împotriva debitorului S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal și numirea lichidatorului judiciar 
al acestei societăți comerciale - TOP EXPERT SPRL Brașov, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11641/19.06.2014, 

având în vedere Decizia nr. 747/08.07.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  

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

S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidențele A.S.F. acțiunile emise de S.C. PAJIȘTI S.A. Predeal (CUI:1103225) începând cu data de 14.07.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 749 / 08.07.2014 
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, 

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

financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 



analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 60019/17.06.2014, completată prin adresa  
nr. 65435/01.07.2014, 

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

în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei CSISSER DANIELA FLORENTINA 
prin Autorizația nr. A/16/06.06.2013, în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, 
sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400548 reprezentând înregistrarea doamnei CSISSER DANIELA FLORENTINA 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK 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. 750 / 08.07.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI-DAS/5816/10.06.2014, completată prin adresa nr. SI-DAS/6492/30.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 
1. Avram Ileana 311/04.03.2010 poz. 1 

 

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

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

1. Avram Ileana PFR02ASIF/242304 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 751 / 08.07.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/60323/18.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. Orza Dorina Ioana 525/30.01.2004 
 

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

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

1. Orza Dorina Ioana PFR02ASIF/320239 
 

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

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 752 / 08.07.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG nr. 60180/18.06.2014, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României 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, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

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

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. Dragnea Gheorghe 1112/27.08.2010 
 

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

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

1. Dragnea Gheorghe PFR02ASIF/402371 
 

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

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 753 / 08.07.2014 
Având în vedere următoarele: 

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



prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  

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

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

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți/Serviciul Supraveghere prin 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat  
în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de 
Argeș, începând cu data de 09.07.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 754 / 08.07.2014 
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; 
- ca urmare a transmiterii de către S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. București a documentelor 

referitoare la fuziunea prin absorbție a S.C. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca hotărâtă de AGEA din data de 31.08.2012, 
având în vedere Certificatul de radiere nr. 28997/15.05.2013 emis în baza Rezoluției Directorului ORC Cluj  

nr. 10840/15.05.2013, prin care S.C. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca a fost radiată din Registrul Comerțului ca urmare  
a fuziunii prin absorbție de către S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ 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 08.07.2014, 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. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca  
(CUI:13299240) începând cu data de 11.07.2014. 
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. 755 / 08.07.2014 
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; 
- ca urmare a transmiterii de către S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. București a documentelor 

referitoare la fuziunea prin absorbție a S.C. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca hotărâtă de AGEA din data de 31.08.2012, 
având în vedere Certificatul de radiere nr. 28997/15.05.2013 emis în baza Rezoluției Directorului ORC Cluj  



nr. 10840/15.05.2013, prin care S.C. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca a fost radiată din Registrul Comerțului ca urmare  
a fuziunii prin absorbție de către S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. București, 

având în vedere Decizia nr. 754/08.07.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca, 

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 08.07.2014, 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. ATLAS REPARAȚII S.A. Cluj-Napoca (CUI:13299240) începând cu 
data de 11.07.2014. 
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. 757 / 08.07.2014 
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. AUTOMATICA S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

17.01.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 543/28.01.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 3132/22.01.2014, 

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 08.07.2014, 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. AUTOMATICA S.A. București (CUI:1572345) 
începând cu data de 11.07.2014. 
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. 758 / 08.07.2014 
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. AUTOMATICA S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

17.01.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 543/28.01.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 3132/22.01.2014, 

având în vedere Decizia nr. 757/08.07.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AUTOMATICA 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 08.07.2014, 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. AUTOMATICA S.A. București (CUI:1572345) începând cu  
data de 11.07.2014. 
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. 759 / 09.07.2014 
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, 

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

investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/6400/27.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului BODEA RAREȘ FLORIAN 
prin Decizia nr. 925/12.10.2012, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social 
situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/120532 reprezentând înregistrarea domnului BODEA RAREȘ FLORIAN  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată ș i 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER 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. 760 / 09.07.2014 
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, 

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/63044/25.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 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 de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului CEUCA DAN ION  
prin Decizia nr. 187/09.02.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 
cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400224 reprezentând înregistrarea domnului CEUCA DAN ION în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES 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. 765 / 09.07.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

având în vedere faptul că domnul Sandu Constantin a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău ca urmare a tranzacției din data de 31.01.2012, 

având în vedere obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/108/11.02.2014, 
în conformitate cu art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

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

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei domnul Sandu Constantin, în calitate de acționar al  
S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună 
la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin  
va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. AGROTRANSPORT S.A. cu sediul în str. Crizantemelor nr. 1, Buzău, jud. Buzău și va fi publicată în Buletinul 
Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 766 / 09.07.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

având în vedere faptul că domnul Sandu Constantin a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. ILFOVEANA S.A. ca urmare a tranzacției din data de 31.01.2012, 

având în vedere obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/107/11.02.2014, 
în conformitate cu art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei domnul Sandu Constantin, în calitate de acționar al  
S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos (CUI:477710). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună 
la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos. 



Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin  
va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ILFOVEANA S.A. cu sediul în Șoseaua Ștefănești nr. 15, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov și va fi publicată  
în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 767 / 09.07.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile 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. 179 alin. (1), art. 189 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9  
din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/65438/01.07.2014, prin care SSIF SWISS CAPITAL S.A. a depus la A.S.F. cererea de 
amendare a Prospectului aferent majorării capitalului social al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, 
aprobat prin Decizia nr. 591/19.06.2014, 

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 09.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul proporționat aferent majorării capitalului social al S.C. IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR S.A. Voluntari prin aport în numerar, aprobat de A.S.F. prin Decizia nr. 591/19.06.2014. Astfel următoarea frază de 
la pagina 54: 
„În cazul în care numărul de acțiuni noi pe care acționarii au dreptul să le subscrie nu este un număr întreg, acesta se va rotunji  
la cel mai apropiat întreg, astfel: până la 0,5 acțiuni rotunjirea se va face în minus, peste 0,5 acțiuni (inclusiv 0,5 acțiuni), rotunjirea 
se va face în plus.” 
se va citi 
„În cazul în care numărul de acțiuni noi pe care acționarii au dreptul să le subscrie nu este un număr întreg, subscrierile se vor valida 
prin rotunjirea la întregul inferior.” 
Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 768 / 09.07.2014 
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. ROMFRUCT S.A. Orăștie a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 
11.11.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr. 1596/13.03.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 5583/25.02.2014, 

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 09.07.2014, 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. ROMFRUCT S.A. Orăștie (CUI:2146968)  
începând cu data de 16.07.2014. 
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. 769 / 09.07.2014 
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. ROMFRUCT S.A. Orăștie a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 
11.11.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr. 1596/13.03.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 5583/19.02.2014, 

având în vedere Decizia nr. 768/09.07.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ROMFRUCT S.A. 
Orăștie, 

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 09.07.2014, 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. ROMFRUCT S.A. Orăștie (CUI:2146968) începând cu data de 16.07.2014. 
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. 770 / 09.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 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, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei Consiliului Autorității 
de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, respectiv FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt administrate 

de ING ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Avizul nr. 54/02.12.2013, FONDUL DE 
PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, respectiv FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt prezumate că acționează 
fiecare în parte în mod concertat cu societatea de administrare ING Asigurări de Viață; 

- în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Avizul nr. 54/02.12.2013, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și 
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt prezumate că acționează în mod concertat având în vedere că sunt 
administrate de aceeași societate de administrare; 

- ING Asigurări de Viață este deținută în proporție de 99,99% de ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. Potrivit datelor și 
informațiilor conținute de Prospectul Schemei de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că  
ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează 
în conformitate cu legile din această țară. Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea  
ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.; 

- în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Avizul nr. 54/02.12.2013 sunt prezumate că acționează în mod concertat, pe de o parte, 
ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. cu FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM iar pe de altă parte,  
ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. cu FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV; 

- în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulter ioare,  
ING Asigurări de Viață, ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V., ING VERZEKERINGEN N.V. și ING GROEP N.V.  
sunt prezumate că acționează în mod concertat; 

- ING GROEP N.V. deține indirect prin societățile anterior menționate majoritatea drepturilor de vot ale societății de administrare 
ING Asigurări de Viață; 

- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este un fond de pensii administrat de ING PENSII SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Avizul 
nr. 54/02.12.2013, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este prezumat că acționează în mod concertat cu 
societatea de administrare ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.; 

- ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. este deținută în proporție 
de 99,99% de ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. Potrivit datelor și informațiilor conținute de Prospectul Schemei 
de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. 



este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează în conformitate cu legile din această țară. 
Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul 
ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.; 

- în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Avizul nr. 54/02.12.2013 sunt prezumate că acționează în mod concertat  
ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. cu FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING; 

- în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., ING CONTINENTAL 
EUROPE HOLDINGS B.V., ING VERZEKERINGEN N.V. și ING GROEP N.V. sunt prezumate că acționează în mod concertat. 

- ING GROEP N.V. deține indirect prin societățile anterior menționate majoritatea drepturilor de vot ale societății de administrare 
ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.; 

- ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY este un fond de acțiuni administrat de ING Management Luxembourg S.A.  
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Avizul nr. 54/02.12.2013 aceste societăți sunt prezumate că acționează  
în mod concertat; 

- Autoritatea de Supraveghere Financiară din Olanda (adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 31220/02.04.2014) a comunicat faptul că 
ING Investment Management Luxembourg S.A., administrator al ING Internațional Romanian Equity este deținut în proporție de 
100% de ING Investment Management Europe B.V., care este deținut integral de ING Management Investment Holdings N.V., 
societate deținută în proporție de 100% de ING Insurance Euroasia N.V. care este deținută integral de NN Group N.V., care este 
deținută integral de ING Groep N.V. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, aceste societăți sunt prezumate că acționează în mod concertat; 

- ING Investment Management Europe B.V. se prezumă că acționează în mod concertat cu ING INTERNATIONAL ROMANIAN 
EQUITY în temeiul prevederilor art. 2 din Avizul nr. 54/02.12.2013; 

- ING GROEP N.V. deține indirect prin societățile anterior menționate majoritatea drepturilor de vot ale societății de administrare 
ING Management Luxembourg S.A.; 

- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY acționează în mod concertat, având în vedere că 
cele patru entități sunt administrate de societăți de administrare care sunt deținute indirect majoritar de ING Groep N.V.; 

- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY dețin cumulat 5,967% din capitalul social al  
S.C. Bursa de Valori București S.A. depășind 5% din drepturile de vot ale societății, încălcând prevederile art. 129 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 4 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 3 /2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte, 
în considerarea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 și art. 3 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013, în lumina definițiilor date de 

Legea nr. 297/2004 societății-mame, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 27, filialei, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 6, persoanelor care 
acționează concertat, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) și având în vedere structura acționariatului ING Pensii Societate de 
Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., ING Asigurări de Viață S.A. și ING Management Luxembourg S.A., 
rezultă că Fondul de Pensii Administrat Privat ING, Fondul de Pensii Facultative ING OPTIM, Fondul de Pensii Facultative  
ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY se prezumă că acționează în mod concertat. 

În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY au obligația ca în termen de 30 de zile de la data emiterii 
actului individual, să se încadreze în prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi sancționate de către A.S.F.,  
în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDULUI DE PENSII 
FACULTATIVE ING OPTIM, FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY și 
S.C. Bursa de Valori București S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sau la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 772 / 11.07.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/64708/30.06.2014, completată prin adresa nr. RG/65810/02.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014 și Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare SWISS CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Office, et. 4, sector 1, 
următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1. Anastasiu Ștefan 183/07.11.2013 
 

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

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

1. Anastasiu Ștefan PFR02ASIF/402617 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL 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. 773 / 11.07.2014 
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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/52660/27.05.2014  

și nr. RG/53948/29.05.2014, completate prin adresele nr. RG/65302/01.07.2014 și nr. RG/65663/02.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți delegați acordate următoarelor persoane în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 
cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 

1. Ignat Paulina 419/06.05.2011 poz 24 
2. Cojanu Ștefan Aurelian 83/21.01.2011 poz 7 

 

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

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

1. Ignat Paulina PFR02ADEL/220844 
2. Cojanu Ștefan Aurelian PFR02ADEL/400796 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 774 / 11.07.2014 
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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererile S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/60894/19.06.2014  

și nr. RG/64005/27.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, Hotărârii Parlamentului  

nr. 26/16.06.2014 și Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A.  
cu sediul social situat în București, str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Floroiu Doina Laura 51/23.01.2013 

2. Iordache Ana-Maria 45/13.01.2011 
 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. Floroiu Doina Laura PFR02ASIF/402562 

2. Iordache Ana-Maria PFR02ASIF/292409 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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. 775 / 11.07.2014 
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 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, 
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 a C.N.V.M. nr. 2/2012, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG 65482/01.07.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului Liviu George Avram  
prin Decizia C.N.V.M. nr. 1181/16.09.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/402379 care atestă înscrierea în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare a domnului Liviu George Avram. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 


