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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 513 / 11.06.2014 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și nr. 14/01.04.2014 privind numirea membrilor Consiliului Autorității  
de Supraveghere Financiară, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, respectiv Monitorul  Oficial 
al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), art. 182 și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, 

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

ca urmare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare  
a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. București din data de 15.05.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr. 2882/22.05.2014 și din data de 11.06.2014, 

ca urmare a adreselor Raiffeisen Bank S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/55056/02.06.2014 și nr. RG/58247/11.06.2014, 
având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică  

de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica” - S.A. București, precum și Hotărârea Guvernului nr. 477/11.06.2014 pentru modificarea și completarea HG nr. 85/2013, 

în urma deliberărilor din ședința din data de 11.06.2014, emite următoarea 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară inițială de vânzare de acțiuni (sub formă de acțiuni și certificate globale  
de depozit) emise de SOCIETATEA COMERCIALĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA” S.A. 
București în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, ce va fi publicat în format electronic  
pe website-urile www.bvb.ro și www.electrica.ro, având următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 177.188.744 de acțiuni; 
- valoare nominală: 10 lei/acțiune; 
- prețul de subscriere: 
 pentru tranșa investitorilor mici: la prețul de 13,5 RON/acțiune; 
 pentru tranșa investitorilor mari: la prețul de 13,5 RON/acțiune; 

la prețul de 16,63 USD/GDR; 
 pentru tranșa investitorilor instituționali: 

- la orice preț aflat în intervalul 11-13,5 RON/acțiune (inclusiv capetele intervalului); 
- la orice preț aflat în intervalul 13,55-16,63 USD/GDR (inclusiv capetele intervalului); 

- prețul de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă; 
- perioada de derulare: 16.06.2014-25.06.2014; 
- intermediarii ofertei: Sindicatul format din Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale Corporate 

and Investment Banking, BRD - Groupe Societe Generale S.A. și SSIF Swiss Capital; 
- locul de subscriere: conform prevederilor din cadrul prospectului de ofertă. 

Art. 2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind finalizarea operațiunilor aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului  
de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarilor implicați în derularea ofertei, intermediarului ofertei, ofertantului și 
operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Acțiunile emise de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. București  
se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului de emisiune și în conformitate 
cu reglementările BVB. 
Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei,  
în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6. Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare va urmări  
ducerea la îndeplinire a prezentei decizii. 
Art. 7. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Cabinet președinte 

 

DECIZIA NR. 522 / 12.06.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Adriana Tănăsoiu și S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 79/18.03.2014 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 
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 doamna Adriana Tănăsoiu și S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. împotriva 
Deciziei A.S.F. nr. 79/18.03.2014. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/34131/10.04.2014, doamna Adriana Tănăsoiu și S.C. DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A., prin reprezentant convențional, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 79/18.03.2014, 
solicitând revocarea acestui act individual. 

În fapt, prin Decizia nr. 79/18.03.2014, doamna Adriana Tănăsoiu a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, 
în calitate de Director General/Conducător al S.C. DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. 

În temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și nr. 14/01.04.2014, publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 680 din 05.11.2013 și Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. 
din data de 11.06.2014, 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Adriana Tănăsoiu și S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.  
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 79/18.03.2014, pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 79/18.03.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia doamnei Adriana Tănăsoiu și S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 
și va fi publicată în extras în ediția specială a Buletinului 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. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 79 / 18.03.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

din OUG 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, 

având în vedere controlul inopinat efectuat la S.C. Depozitarul Central S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile societății  
la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

S.C. Depozitarul Central S.A. nu a efectuat verificări și nu a obținut informații referitoare la tranzacția inițială de cumpărare  
și data decontării acesteia cu ocazia confirmării, prin semnarea Anexei nr. 6 la Codul BVB - operator de piață, a necesității introducerii în sistemul 
de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a tranzacțiilor de sell-out speciale inițiate de S.S.I.F. Harinvest S.A. și decontate  
în patru zile de decontare, prin prisma îndeplinirii tuturor condițiilor cerute de prevederile art. 79 alin. (1), (5) și (6) din titlul II  
al Codului Depozitarului Central. 

Pentru faptele menționate este responsabilă dna Adriana Tănăsoiu care, în calitate de conducător al S.C. Depozitarul Central S.A.,  
nu a asigurat urmărirea respectării prevederilor Codului Depozitarului Central și nu a dispus măsurile necesare pentru respectarea de către  
S.S.I.F. Harinvest S.A. a prevederilor art. 79 alin. (1), (5) și (6) din Codul Depozitarului Central, cu ocazia confirmării îndeplinirii condițiilor necesare 
introducerii în sistemul de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a tranzacțiilor menționate mai sus, în condițiile în care 
acestea nu se impuneau. Prin urmare, dna Adriana Tănăsoiu nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de art. 27 lit. a) și b)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 27 lit. a) și b), art. 206, art. 211 și art. 213 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,  

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 17.03.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 
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DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, dna Adriana Tănăsoiu - Director General/Conducător al S.C. Depozitarul Central S.A., 
autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3364/07.11.2006. 
Art. 2. Doamna Adriana Tănăsoiu are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 30 de zile  
de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie 
titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Adriana Tănăsoiu și S.C. Depozitarul Central S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dnei Adriana Tănăsoiu, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei către S.C. Depozitarul Central S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F. 

PRIM-VICEPREȘEDINTE, 
Daniel DĂIANU 

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

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 134 / 12.06.2014 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară 
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv  
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 3/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând cererea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr. 807/29.04.2014, 
înregistrată la A.S.F. cu nr. 40961/30.04.2014, completată prin adresa nr. 45284/12.05.2014, 

în urma deliberărilor din ședința din data de 11.06.2014, 
emite următoarea 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea actului constitutiv al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu 
Hotărârea AGEA nr. 2/24.04.2014. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.  
și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
Art. 3. Direcția Autorizare - Supraveghere Entități Reglementate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură 
comunicarea prezentei autorizații. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 56 / 12.06.2014 
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 prevederilor art. 120 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale 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, 

luând în considerare solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă Autorității de supraveghere Financiară prin adresele 
înregistrate cu nr. 43214/06.05.2014 și nr. 46819/14.05.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 12.06.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 
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AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a majorării capitalului social 
cu suma de 109.214.333,20 lei, de la 109.214.333,20 lei la 218.428.666,40 lei, prin emisiunea unui număr de 1.092.143.332  
de acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei, conform actului adițional nr. 9/29.04.2014 la actul constitutiv al societății,  
întocmit în conformitate cu Art. 3 din Hotărârea nr. 1/28.04.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. 
Art. 2. 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. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

R E G U L A M E N T 
pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  

aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 
 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), art. 14, precum și 
ale art. 18 alin. (2) lit. a) 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11 iunie 2014, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 
 

Art. I. - Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul 
președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872  
din 15 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- Punctele 1 și 5.7.7. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri,  
conform art. 13 din Statutul C.N.V.M. 

Precizări  
(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 

Nivelul tarifului (lei)/ 
cotei (%) 

„1. Cotă de cel mult 0,08% din valoarea 
tranzacțiilor cu instrumente financiare 
care fac obiectul reglementării și/sau 
supravegherii Autorității de Supraveghere 
Financiară, denumită în continuare 
A.S.F., derulate pe piețe reglementate 
sau în cadrul sistemelor alternative de 
tranzacționare (SAT), suportată de către 
cumpărător, cu excepția tranzacțiilor cu 
instrumente financiare derivate 

a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, 
cu excepția celor prevăzute la lit. b), c) și d) 
b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele 
reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de 
tranzacționare, de către intermediarii care au calitate de 
market maker în raport cu un instrument financiar 
c) Cotă din valoarea tranzacțiilor: 

- c1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; 
- c2) cu drepturi de preferință; 
- c3) cu drepturi de alocare. 

a) 0,06% 
 

b) 0,04% 
 
 
 
 

c1) 0,04% 
c2) 0,04% 
c3) 0,04% 

  d) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat d) 0,0004 

.................................................................................................................................................................................................................. 

5.7.7. Tarif perceput pentru emiterea unui  
act individual de soluționare a cererii 
referitoare la chestiuni privind aplicarea 
legii sau reglementărilor 

Emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni 
privind aplicarea legii și a reglementărilor emise  
în aplicarea acesteia*) 
*) Tariful nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile 
autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. 

10.000 de lei” 

 

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere 
Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data de 16 septembrie 2014. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 

București, 16 iunie 2014. 
Nr. 10. 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2014  

pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate  
de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,  

și suspendarea Dispunerii de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010 
 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale  
art. 14 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 urma deliberărilor din ședința din data de 18 iunie 2014, 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre: 
 

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării 
prevederilor Instrucțiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și 
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, 
se prorogă până la data de 31 decembrie 2014. 
Art. 2. - Se suspendă până la data de 31 decembrie 2014 aplicarea prevederilor Dispunerii de măsuri a Comisiei Naționale a 
Valorilor Mobiliare nr. 19/29.11.2010.1 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul electronic al Autorității de 
Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 

București, 18 iunie 2014. 
Nr. 50. 

 
 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

R E G U L A M E N T 
privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează  

portofolii individuale de investiții, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere 
Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006  

privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European  
și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții  

și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 
 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 
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 conformitate cu prevederile art. 4¹ și ale art. 278-283 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006  
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, 

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 
 

CAPITOLUL  I 
Cerințele prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții 

 
Art. 1. - Prezentul regulament stabilește cerințele prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează 
portofolii individuale de investiții având în vedere prevederile art. 278 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006  
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificația prevăzută de OUG nr. 99/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 

                                                 
1 Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Art. 3. - (1) Societăților de administrare a investițiilor, denumite în continuare S.A.I., care au înscris în obiectul de activitate 
administrarea portofoliilor individuale de investiții în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență  
a Guvernului 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 și care prestează efectiv această act ivitate,  
li se aplică în mod corespunzător, pentru pozițiile aferente portofoliilor individuale de investiții, următoarele prevederi  
ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale 
pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013: 

  1. partea întâi - Dispoziții generale, titlul I - Obiect, domeniu de aplicare și definiții; 
  2. partea întâi, titlul II - Nivelul aplicării cerințelor; 
  3. partea a doua - Fonduri proprii; 
  4. partea a treia - Cerințe de capital, titlul I - Cerințe generale, evaluare și raportare; 
  5. partea a treia, titlul II - Cerințe de capital pentru riscul de credit; 
  6. partea a treia, titlul IV - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață; 
  7. partea a treia, titlul V - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de decontare; 
  8. partea a treia, titlul VI - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului; 
  9. partea a patra - Expunerile mari; 
10. partea a cincea - Expuneri la riscul de credit transferat; 
11. partea a opta - Publicarea de informații de către instituții cu excepția prevederilor art. 450; 
12. partea a zecea - Dispoziții tranzitorii, rapoarte, analize și modificări. 

(2) S.A.I. menționate la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale Regulamentului Autorității  
de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European  
și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare  
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012: 

1. titlul I, capitolul II „Definiții”; 
2. titlul I, capitolul III, secțiunea a 4-a „Administrarea riscurilor semnificative”, cu excepția subsecțiunilor 4.7 și 4.8; 
3. titlul I, capitolul III, secțiunea a 5-a „Abordări interne pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii”; 
4. titlul I, capitolul III, secțiunea a 7-a „Analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne”; 
5. titlul II „Fondurile proprii”; 
6. titlul IV „Supravegherea pe bază consolidată”. 

(3) S.A.I. menționate la alin. (1) care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții  
au obligația transmiterii Autorității de Supraveghere Financiară, cel puțin o dată la 3 luni, o situație a structurii fondurilor proprii 
calculate în conformitate cu prevederile părții a doua, titlul I „Elemente ale fondurilor proprii” din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
Situația fondurilor proprii de nivel 1 conform prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se transmite de către S.A.I. 
care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții cu frecvență lunară. 
(4) Raportările menționate la alin. (3) se transmit pe suport electronic, în termen de maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei  
de raportare, în formatul prevăzut în standardele tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere  
a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
Art. 4. - (1) Sunt exceptate de la obligațiile prevăzute la art. 3 S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții c 
u îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții se face în baza unei politici de investiții prevăzute în contractul de administrare 
a portofoliilor individuale de investiții încheiat cu clientul; 

b) clientul își asumă toate riscurile financiare rezultate din administrarea portofoliului individual, atât pentru instrumentele 
încredințate spre păstrare unui custode, cât și pentru cele a căror evidență este ținută de S.A.I. și/sau de terțe părți. 

(2) Pentru fiecare portofoliu individual de investiții administrat și căruia i se aplică prevederile alin. (1), S.A.I. va transmite,  
la cererea Autorității de Supraveghere Financiară, informațiile necesare care justifică această încadrare. 
(3) În cazul S.A.I. pentru care toate portofoliile individuale de investiții administrate îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), 
valoarea fondurilor proprii minime menținute de către acestea respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012. 

 
CAPITOLUL II 

Modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte  
legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului  

și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale 
pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 

 
Art. 5. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE)  
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 
din 10 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 3, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins: 
„39. abordări interne - abordări conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 astfel: abordarea bazată pe modele interne de rating, 
menționată la art. 143 alin. (1), cea bazată pe modele interne menționată la art. 221, cea bazată pe estimări proprii menționată la art. 225, 
cea aferentă abordării avansate de evaluare menționată la art. 313 alin. (2), metoda modelelor interne menționată la art. 283 și 363 
și abordarea bazată pe evaluări interne menționată la art. 259 alin. (3).” 
2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3¹, cu următorul cuprins: 
„Art. 3¹. - (1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificația prevăzută de Ordonanța de urgență  
a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii și expresiile: instituție, entitate din sectorul financiar, situație consolidată,  
bază consolidată, bază subconsolidată, fonduri proprii, piață reglementată, capital eligibil, efect de levier, risc asociat folosirii 
excesive a efectului de levier, instituție externă de evaluare a creditului au înțelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013.” 
3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins: 
„(3¹) Prin excepție de la autorizarea prevăzută la alin. (3), S.S.I.F. care nu sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, 
organizării interne, naturii extinderii și complexității activităților lor în sensul prezentului regulament transmit la A.S.F. o justificare  
a necesității cumulării celor două funcții în cadrul structurii organizatorice.” 
4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. - (1) S.S.I.F. care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității 
activităților lor trebuie să înființeze un comitet de administrare a riscurilor compus din membri ai organului de conducere  
care nu exercită nicio funcție executivă în S.S.I.F. respectivă. Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să dispună  
de cunoștințe, competențe și expertiză corespunzătoare pentru a înțelege pe deplin și a monitoriza strategia privind administrarea 
riscurilor și apetitul la risc a S.S.I.F. 
(2) În sensul prezentului regulament, A.S.F. apreciază că o S.S.I.F. este semnificativă din punctul de vedere al mărimii,  
organizării interne și naturii, extinderii și complexității activității dacă îndeplinește cel puțin 3 dintre criteriile de mai jos: 

a) cota de piață a respectivei SSIF este mai mare de 5%; 
b) valoarea activelor aflate în custodie este mai mare de 10 milioane euro; 
c) procentul reprezentat de valoarea tranzacțiilor realizate pe cont propriu din valoarea totală a tranzacțiilor realizate de S.S.I.F. 

este mai mare de 20%; 
d) capitalul inițial reprezintă echivalentul în lei a 730.000 euro; 
e) S.S.I.F. îndeplinește calitatea de formator de piață și/sau furnizor de lichiditate; 
f) S.S.I.F. derulează tranzacții cu instrumente financiare derivate și/sau în afara piețelor reglementate și a sistemelor alternative  

de tranzacționare în nume propriu. 
(3) A.S.F. reevaluează respectarea criteriilor menționate la alin. (2) cel puțin o dată la 6 luni. 
(4) A.S.F. poate încadra o S.S.I.F. care nu îndeplinește prevederile alin. (1) în categoria S.S.I.F. semnificativă din punctu l de vedere 
al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activității dacă activitățile pe care aceasta le desfășoară prezintă  
o asemenea importanță încât orice dificultate sau eșec în desfășurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ  
în ceea ce privește abilitatea S.S.I.F. de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă și/sau de a-și continua activitatea.” 
5. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 
6. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
„(3) Membrii personalului care dețin funcții de control sunt independenți de funcțiile operaționale pe care le supraveghează,  
dețin autoritatea corespunzătoare și sunt remunerați în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor,  
indiferent de performanțele sectoarelor operaționale pe care le controlează.” 
7. Articolul 153 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 153. - S.S.I.F. vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului regulament,  
inclusiv în ceea ce privește obligația modificării structurii organizatorice și implementării/adaptării procedurilor interne în termen de  
9 luni de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
8. După articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 153¹, cu următorul cuprins: 
„Art. 153¹. - Modificările în structura organizatorică a S.S.I.F. în ceea ce privește componența consiliului de administrație  
și a conducătorilor în vederea alinierii la prevederile prezentului regulament, în perioada de încadrare acordată de A.S.F.,  
sunt autorizate de A.S.F. fără perceperea tarifului de autorizare prevăzut în Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile  
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare.” 

 
CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 
 

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor prevăzute la art. 226 din OUG nr. 99/2006,  
cu modificările și completările ulterioare, precum și a sancțiunilor prevăzute la titlul X din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Art. 7. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare  
nr. 149/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital, publicat în Monitorul Oficial  
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al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008. 
(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 

București, 19 iunie 2014. 
Nr. 11. 

 
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 70 / 19.06.2014 
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 conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională  
a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de 
aceasta, 

având în vedere dispozițiile art. 6 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societăților de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 
potrivit căruia, activitatea de evaluare a activelor reprezintă o componentă a activității de administrare a portofoliilor colective 
desfășurată de către societatea de administrare a unui O.P.C., pentru care aceasta primește din partea O.P.C.-ului un onorariu de 
administrare, 

ținând cont de Decizia C.N.V.M. nr. 48/22.01.2013, prin care s-a respins solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
de avizare a modificărilor intervenite în contractul de administrare încheiat la data de 25.02.2010 cu Franklin Templeton Investment 
Management LTD United Kingdom - Sucursala București, în conformitate cu actul adițional nr. 2 la contract, act adițional menționat 
ca anexă la contractul de administrare, 

având în vedere soluția de respingere ca neîntemeiată, a acțiunii de anulare în instanță a Deciziei C.N.V.M. nr. 48/22.01.2013, 
formulată de S.C. Fondul Proprietatea S.A., pronunțată în Dosarul nr. 3819/2/2013 aflat pe rolul Curții de Apel București,  
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, 

luând în considerare Hotărârea Consiliului A.S.F. adoptată în data de 17.03.2014, precum și prevederile Deciziei A.S.F.  
nr. 80/19.03.2014 privind admiterea plângerii prealabile formulate de S.C. Fondul Proprietatea S.A. împotriva Avizelor A.S.F.  
nr. 28-29/12.08.2013 cu anexele la acestea, 

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 
de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv  
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, 

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 18.06.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în contractul de administrare încheiat la data de 25.02.2010 între S.C. Fondul 
Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București, în conformitate cu 
Actul adițional nr. 3/17.05.2013 încheiat de cele două părți, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/25.04.2013, 
cu excepția modificărilor prevăzute la punctul 9 primul alineat, respectiv la punctul 9.2, lit. r), care vor avea următorul cuprins: 
Pct. 9 primul alineat - „Remunerația S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită  
în conformitate cu solicitările din Regulamentul de organizare a licitației, din Caietul de sarcini, precum și din oferta finală formulată 
în urma negocierilor și cu anexele la prezentul contract, avizate de către C.N.V.M.” 
Pct. 9.2 - „r) cheltuieli legate de evaluarea suplimentară a acțiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori independenți,  
realizată la solicitarea expresă a acționarilor, cu aprobarea prealabilă a CR, altele decât cheltuielile ce cad în sarcina SAI  
ca administrator al portofoliului OPC conform dispozițiilor legale.” 
Art. 2. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a supune aprobării în următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor 
contractul de administrare modificat conform prezentului aviz. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 
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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
Lista firmelor de investiții din state membre, ce cuprinde serviciile și activitățile de investiții pe care agenții delegați ai acestora urmează să le desfășoare pe teritoriul României, 

la data de 23.06.2014 
 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul public al 

C.N.V.M./A.S.F. 
Adresa Persoana de legătură 

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

și completările ulterioare 

Agent delegat 

Denumire Date de contact 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare 

Financial Services 
Authority - Marea 
Britanie (FSA) 

1OAK CAPITAL 
LIMITED 

PJM01FISMGBR0883 
55 Cadogan Square, 
London, SW1X 0HY, UK 

Matt Klaeffling 
matt.klaeffling@kkapital
uk.com  
44 (0) 778 752 0985 

art. 5 alin. (1) a), b), d), e)  
și alin. (11) lit. d), e), g) 

Investor Solutions UK 
Limited 

Berkeley Square House, London 
W1J 6BD, tel: (0)2073965517, 
e-mail: gb@klaebon.com 

art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A - a), e) 

Financial Services 
Authority - Marea 
Britanie (FSA) 

TULLETT PREBON 
(EUROPE) LTD 

PJM01FISMGBR0355 
Cable House, 54-62 New 
Broad Street, London, 
EC2M 1ST, UK 

Andrew Hadley 
ahadley@tullettprebon.
com  
+44 (0)20 7200 7000 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), h) 
și alin. (11) lit. e) 

Absolute Independent 
Financial Advisers 

47 Park View Great North Road 
Wideopen, New Castle Upon Tyne 
NE13 6LH, tel: 01912171645, 
fax:01912171958 

art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A - a), e), lit. B - e) 

Financial Services 
Authority - Marea 
Britanie (FSA) 

MIRABELLA 
FINANCIAL 
SERVICES LLP 

PJM01FISMGBR1325 
c/o The IMS Group, 130 
Jermyn Street (2nd Floor), 
London, SW1Y 4UR, UK 

Sophie Centeno 
sophie.centeno@mirab
ella.co.uk  
0207 408 2448 

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

Denos Partners (UK) 
Limited 

3rd Floor, 31 Davies Street, 
London, W1K 4LP 

art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A - a), e) 

Hodes Weill UK LLP 78 Pall Mall, London SW1Y 5ES art. 5 alin. (1) lit. a), e) 
Two Sigma International 
Limited 

73 Watling St, London EC4M 9BJ art. 5 alin. (1) lit. a), e) 

Code Advisors Limited 
4 Grosvenor Place, London 
SW1X 7HJ 

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

Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission 

SAFECAP 
INVESTMENTS 
LIMITED 

PJM01FISMCYP0855 
Kafkasou 9, Treppides 
Tower, 6th Floor, Aglantzia, 
2112 Nicosia, Cyprus 

Stephanos Angeli 
info@safecapltd.com  
00357 22 341 917/922 

art. 5 alin. (1) lit. a) Felson LTD 
9, Kafkasou Street, Treppides 
Tower, 6th Floor, 2112 Nicosia, 
Cyprus 

art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A - a) 

Financial Services 
Authority - Marea 
Britanie (FSA) 

PRIVIUM FUND 
MANAGEMENT (UK) 
LIMITED 

PJM01FISMGBR1326 
25 Floral Street, London, 
WC2E 9DS, UK 

np@purbeckadvisers.com  
44 020 70318552 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)  
și alin. (11) lit. c), e) 

Segalen Environment 
Partners Limited 

27 Throgmorton St. London 
EC2N 2AN 

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

Talis Capital Limited 
55a High St. Wimbledon, 
London SW19 5BA 

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

Avanti Squared 
Management LTD 

86 Ivor Court Gloucester Place 
London NW16BP 

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

Financial Services 
Authority - Marea 
Britanie (FSA) 

ROBERT QUINN 
ADVISORY LLP 

PJM01FISMGBR1336 
42 Brook Street, London 
W1K 5DB, UK 

Uchenna Egbunike  
+44 (0) 207 958 9127 

art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (11) lit. c), e) 

Dasco Partners LLP 
1 Northumberland Avenue, 
London WC2N 5BW 

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

Financial Conduct 
Authority - Marea 
Britanie 

THE ON-LINE 
PARTNERSHIP 
LIMITED 

PJM01FISMGBR0269 
On-Line House, 50-56 
North Street, RH121RD, 
UK 

Liz Reeves 
art. 5 alin. (1) lit. e)  
și alin. (11) lit. e) 

Peter Neal Pension LLP 
4 Ravenswood Crescent, West 
Wickham, Kent, BR4 0JJ 

art. 5 alin. (1) lit. e) 

Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission 

B.O. 
TRADEFINANCIALS 
LTD 

PJM01FISMCYP1751 

1 Kosta Hadjikakou 
Kyriakos Tower 1 Floor 
Agios Athanasios 4107, 
Limassol, Cyprus 

Jeremy David Lange 
jeremyl@tradefinancials
.eu.com 
0035725503232 

art. 5 alin. (1), lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

NCAST Trading LTD 
6, Tassou Papadopoulou Street, 
Office/Flat 22, Agios Dometios, 
2373 Nicosia, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a) 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 602 / 23.06.2014 
 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară 
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 privind numirea membrilor 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,  
nr. 232 din 01.04.2014 și nr. 443/17.06.2014, 

în temeiul dispozițiilor art. 179 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adresei Raiffeisen Bank S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/61452/23.06.2014, 
în urma deliberărilor din ședința din data de 23.06.2014, emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul de ofertă publică primară inițială de vânzare de acțiuni (sub formă de acțiuni și 
certificate globale de depozit) emise de SOCIETATEA COMERCIALĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 
„ELECTRICA” S.A. București, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 513/11.06.2014, în forma anexată. Amendamentul la prospectul  
de ofertă va fi publicat în format electronic pe website-urile www.bvb.ro și www.electrica.ro. 
Art. 2. Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare va urmări  
ducerea la îndeplinire a prezentei decizii. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la date emiterii și se va publica în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 75 / 25.06.2014 
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 conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională  
a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de 
aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36599/17.04.2014,  
completată prin adresele nr. RG/41476/30.04.2014 și nr. RG/59560/17.06.2014, 

ținând cont de solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/47691/15.05.2014,  
completată prin adresa nr. RG/53871/29.05.2014, 

având în vedere faptul că modificarea art. 9 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu a fost supusă 
aprobării acționarilor în cadrul A.G.E.A. din data de 03.02.2014 și ținând cont de faptul că prevederile cuprinse la articolu l respectiv 
vizează doar actualizări impuse ca urmare a modificării valorii nominale a acțiunilor S.C. Fondul Proprietatea S.A., 

având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, 
precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

„Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social și la exercitarea dreptului de preferință prevăzute 
în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile referitoare la majorarea de capital social  
și la exercitarea dreptului de preferință prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
majorarea capitalului social al Fondului 'Proprietatea', în numerar sau în natură, din sursele menționate în art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) 
sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul român în temeiul prezentei legi sau al reglementărilor emise în aplicarea 
acesteia, se realizează de drept, prin hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea' și fără a fi necesară aprobarea 
adunării generale a acționarilor, fără promovarea vreunei oferte publice și fără prospect de emisiune, astfel:(…) 

b) ulterior înregistrării Fondului 'Proprietatea' la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferință al 
acționarilor existenți, acțiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită conform reglementărilor Comisiei Naționale 
a Valorilor Mobiliare aplicabile.” 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Cons iliului 
Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv  
ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, 
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în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 25.06.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a 
diminuării capitalului social de la 13.538.087.407 lei la 12.861.183.036,65 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor nr. 2/03.02.2014. 
Art. 2. Se avizează modificările intervenite la art. 9 alin. (2) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în forma mai jos 
prezentată: 

„Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON.” 
Art. 3. Se avizează modificările intervenite la art. 19 alin. (1) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/28.04.2014. 
Art. 4. Se avizează modificările intervenite la art. 34 din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca urmare a completării 
acestuia cu alin. (5), în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5/28.04.2014 și cu modificări, în forma mai 
jos prezentată: 

„(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități «de atragere de capital», în sensul art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 

astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital,  
cu excepția situației prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare.” 
Art. 5. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a supune aprobării în următoarea Adunare Generală Extraordinară  
a Acționarilor actul constitutiv modificat conform prevederilor art. 2 și art. 4 ale prezentului aviz. 
Art. 6. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


