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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1207 / 10.09.2014 
În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F.  
nr. 924/31.07.2014, 

având în vedere: 
> raportul curent din data de 22.08.2014 publicat pe site-ul operatorului de piață, pe pagina emitentului COMCM S.A.,  

privind ordinea de zi revizuită a AGOA COMCM S.A. convocată pentru data de 07/08.09.2014; 
> raportul curent din data de 08.09.2014 publicat pe site-ul operatorului de piață, pe pagina COMCM S.A. la ora 09.10, prin care 

COMCM S.A. a informat investitorii cu privire la faptul că în data de 07.09.2014 nu s-a putut întruni ședința Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor la prima convocare, din lipsă de cvorum, fiind prezenți acționari ce dețineau 41,74% din capitalul social; 

> comunicatul din data de 08.09.2014 publicat la ora 13.15 pe site-ul operatorului de piață, pe pagina emitentului  
SIF TRANSILVANIA S.A., prin care SIF TRANSILVANIA S.A., în calitate de acționar majoritar al COMCM S.A., a informat  
că în data de 07.09.2014, data primei convocări a ședinței AGOA, reprezentantul desemnat al SIF TRANSILVANIA S.A. și un 
acționar persoană fizică, au fost împiedicați să pătrundă în „Imobilul Cantină”, situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 144, locul indicat în 
convocator ca loc în care se va desfășura ședința adunării generale a acționarilor. 
În aceste condiții reprezentantul acționarului majoritar și un alt acționar persoană fizică însoțiți de un notar public au derulat 
ședința AGOA în incinta COMCM S.A. (bd. Aurel Vlaicu nr. 144), prezența fiind de 56,72477% din capitalul social.  
AGOA a hotărât alegerea unui nou Consiliu de Administrație. (n.n. în comunicat nu sunt făcute publice „hotărârile AGOA” 
adoptate cu ocazia acestei ședințe). 
Documentele aferente AGOA (proces-verbal, hotărâri) au fost transmise la Oficiul Registrului Comerțului Constanța în vederea 
înregistrării acestora; 

> raportul curent din data de 08.09.2014, publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 09.09.2014 la ora 10.10, cu privire la 
Comunicatul acționarului SIF TRANSILVANIA S.A. din data 08.09.2014, în care COMCM S.A. a precizat faptul că la sediul 
COMCM S.A. nu s-a derulat ședința AGOA la care a făcut referire SIF TRANSILVANIA S.A. în Comunicatul din data de 
08.09.2014; 

> raportul curent din data de 09.09.2014 publicat pe site-ul operatorului de piață la ora 11.48, pe pagina emitentului COMCM S.A. 
prin care societatea informează investitorii că AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014 s-a desfășurat în data de 
08.09.2014, la a doua convocare, cu un cvorum de 41,7486% din capitalul social; 

> solicitările formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele nr. VPI/9410/09.09.2014 și nr. VPI/9411/09.09.2014 
prin care s-au solicitat informații și documente suplimentare referitoare la hotărârile AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014, 

în vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise de COMCM S.A. Constanța și protejării intereselor 
investitorilor de bună-credință, 

în baza prevederilor art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Deciziei din data de 10.09.2014 a Președintelui Autorității de Supraveghere 
Financiară se emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Începând cu data de 10.09.2014, în vederea protejării intereselor investitorilor de bună-credință, se suspendă de la 
tranzacționare acțiunile emise de COMCM S.A. Constanța până la clarificarea situației existente la societate în ceea ce privește 
hotărârile AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de 
piață și se comunică COMCM S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1220 / 11.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

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

având în vedere următoarele: 
1. SSIF CARPATICA INVEST S.A. înregistrează un nivel al fondurilor proprii mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului 

inițial, respectiv echivalentul în lei a 125.000 de euro, încălcând astfel prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE  
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit 
și societățile de investiții. 
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SSIF CARPATICA INVEST S.A. nu a depus până în prezent la A.S.F. documente din care să reiasă faptul că societatea  
a efectuat demersuri în vederea remedierii situației financiare, respectiv a fondurilor proprii; 

2. prin Decizia A.S.F. nr. A/394/16.05.2014 s-a dispus suspendarea autorizației de funcționare a SSIF CARPATICA INVEST S.A. 
pentru o perioadă de 90 de zile, în vederea remedierii situației financiare și atragerii de noi resurse de capital, iar prin Decizia A.S.F. 
nr. 1002/12.08.2014 s-a dispus prelungirea pentru o perioadă de 30 de zile a termenului de suspendare menționat anterior; 

3. Banca Comercială Carpatica - acționarul majoritar al SSIF CARPATICA INVEST S.A. a comunicat că își menține intenția  
de a dizolva SSIF CARPATICA INVEST S.A. convocând A.G.E.A. în data de 29.09.2014/30.09.2014 (a doua convocare)  
în vederea aprobării dizolvării anticipate a societății urmată de lichidarea voluntară, 

în baza prevederilor art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013, a art. 9 și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 284 alin. (1) și (3) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile  
de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 2, a art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (4) pct. 1  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment și suspendarea pentru o perioadă de 90 de zile a autorizației de funcționare  
a SSIF CARPATICA INVEST S.A., acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1826/16.06.2003, identificată cu CUI:8240700,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J32/1000/1996, cu sediul social în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu. 
Art. 2. Pe perioada suspendării autorizației de funcționare, SSIF CARPATICA INVEST S.A. poate efectua operațiuni  
de depunere/retragere de numerar în/din conturile clienților și operațiuni de transfer a valorilor mobiliare către Secțiunea I  
a Depozitarului Central sau către alte conturi indicate de clienți. 
În acest context, SSIF CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a informa corect și complet clienții cu privire la drepturile  
pe care le au aceștia și de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF CARPATICA INVEST S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,  
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST S.A. Decizia se publică  
în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1221 / 11.09.2014 
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) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și 

sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-16959/25.11.2013, 

completată prin adresele nr. 217/13.01.2014, nr. 1401/12.02.2014, nr. 4168/29.04.2014, nr. 53389/28.05.2014, nr. 57242/10.06.2014 
și nr. 68147/09.07.2014, 

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația acordată prin Decizia A.S.F. nr. 709/14.08.2012 privind constituirea și administrarea de către  
SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., în calitate de operator de sistem, a sistemului alternativ de tranzacționare BEST-X. 
Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJR120SRO/400005 prin care SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.  
a fost înscrisă în Registrul A.S.F. în calitate de operator de sistem. 
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează valabilitatea Atestatului A.S.F. nr. 111/14.08.2012. 
Art. 4. Prestarea serviciului de administrare a unui sistem alternativ de tranzacționare de către SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. 
se va efectua numai ulterior aprobării de către A.S.F. a constituirii unui sistem alternativ de tranzacționare pe care societatea  
îl va administra în calitate de operator de sistem și a regulilor de funcționare ale acestuia. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Mișu NEGRIȚOIU 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1239 / 16.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (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 periodic efectuat la SSIF SIGI S.A. în perioada 24.03.2014-03.04.2014, procesul-verbal  
de control transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. nu a fost făcută dovada absolvirii cursurilor de formare profesională continuă aferente anului 2012 pentru dl Ghinea Viorel - 
agent pentru servicii de investiții financiare, încălcându-se prevederile art. 32 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010,  
cu modificările și completările ulterioare; 

2. cererea de deschidere de cont utilizată de societate în relația cu clienții care au efectuat tranzacții atât pe piața administrată de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., cât și pe piețele externe, nu conține rubrica prevăzută de art. 113 alin. (1) lit. d)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv numele și funcția salariatului/agentului cu care clientul va ține legătura și 
informația prevăzută de art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. l) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, respectiv funcția publică deținută; 

3. persoana responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu a făcut dovada instruirii 
corespunzătoare a personalului cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, 
constatându-se încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008; 

4. persoana responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale nu a făcut dovada instruirii personalului în domeniul aplicării 
sancțiunilor internaționale, constatându-se încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009. 

Pentru faptele constatate anterior este responsabil dl Ghinea Viorel, în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 141/01.02.2007, ofițer de conformitate, persoană responsabilă cu prevenirea și 
combaterea spălării banilor și persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul SSIF SIGI S.A. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și (3)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010,  
art. 10 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.500 de lei dl GHINEA VIOREL în calitate de agent pentru servicii de investiții 
financiare autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 141/01.02.2007, ofițer de conformitate, persoană responsabilă cu prevenirea și 
combaterea spălării banilor și persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale în cadrul SSIF SIGI S.A. 
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 la A.S.F. - Direcția Control 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 sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Ghinea Viorel și SSIF SIGI S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia și va fi comunicată părții vizate și SSIF SIGI S.A.  
Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1240 / 16.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (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 periodic efectuat la SSIF SIGI S.A. în perioada 24.03.2014-03.04.2014, procesul-verbal  
de control transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. în perioada 23.12.2011-04.08.2014 persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscurilor îndeplinea și funcțiile  
de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul SSIF SIGI S.A., constatându-se nerespectarea 
prevederilor art. 80 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, prin neasigurarea independenței persoanei desemnate  
cu evaluarea și administrarea riscului; 

2. procedura societății privind executarea ordinelor, în vigoare la data de 15.03.2011, nu a mai fost revizuită în perioada controlată, 
constatându-se încălcarea prevederilor art. 138 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

3. cererea de deschidere de cont utilizată de societate în relația cu clienții care au efectuat tranzacții atât pe piața administrată  
de S.C. Bursa de Valori București S.A., cât și pe piețele externe, nu conține rubrica prevăzută de art. 113 alin. (1) lit. d)  
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din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv numele și funcția salariatului/agentului cu care clientul va ține legătura și 
informația prevăzută de art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. l) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, respectiv funcția publică deținută; 

4. societatea nu a menținut, în evidențele de back-office ale societății, înregistrările astfel încât să se asigure acuratețea acestora, 
în ceea ce privește înregistrarea transferurilor valorilor mobiliare ale clienților către secțiunea I a Depozitarului Central, 
încălcându-se prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

5. având în vedere că relația contractuală cu un client a încetat în data de 31.03.2012, precum și faptul că evidențele societății 
atestă existența unei activități de tranzacționare în numele și pe contul acestui client ulterior acestei date, se constată că 
societatea a prestat servicii de intermediere fără a avea la bază un contract în vigoare în acest sens, încălcându-se prevederile 
art. 112 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

6. societatea nu a transmis la C.N.V.M./A.S.F., în toată perioada supusă controlului, lista contractelor încheiate cu alți intermediari 
și obiectul acestora, încălcându-se astfel prevederile art. 153 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

7. contractele de intermediere pentru doi clienți care efectuează tranzacții pe piețe externe nu sunt însoțite de cererea  
de deschidere de cont, încălcându-se prevederile art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborat cu 
prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011; 

8. la dosarele a 2 clienți nu s-a regăsit lista persoanelor cu drept de semnătură în cont și specimenul de semnătură al acestora,  
iar la dosarul unui client lista regăsită nu cuprinde specimenul de semnătură al acestora, încălcându-se prevederilor  
art. 12 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011; 

9. la dosarul unui client nu au fost regăsite formulare de ordin pentru fiecare ordin de tranzacționare (aferent perioadei  
01.06.2012-30.06.2012), încălcându-se prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

10. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele a doi clienți nu cuprind informațiile prevăzute la art. 122 lit. f) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv identificarea locului de tranzacționare; 

11. la dosarele a șase clienți documentele prezentate de client nu includ traducerea legalizată în limba română, constatându-se 
astfel încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008; 

12. societatea nu a preluat în evidențele sale structura acționariatului unui client, constatându-se astfel încălcarea prevederilor  
art. 12 alin. (1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011; 

13. SSIF SIGI S.A. nu a inclus un client în lista clienților pentru care societatea a prestat servicii în perioada controlată (listă pusă la 
dispoziția echipei de control), nu a înregistrat tranzacțiile efectuate în numele acestui client în registrul de tranzacții  
(document pus la dispoziția echipei de control), constatându-se încălcarea prevederilor art. 127 teza 1, ale art. 148 alin. (2)  
și ale art. 152 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

14. prin contul de decontare deschis în numele societății la o instituție de credit din Italia au fost rulate sumele compuse din 
contravaloarea titlurilor tranzacționate pentru clienții societății, comisionul intermediarului extern și comisionul SSIF SIGI S.A. 
Operațiunile efectuate prin acest cont bancar în perioada 01.03.2011-28.02.2013 nu au fost înregistrate în contabilitatea 
societății (balanța de verificare). 
Începând cu luna martie 2013, conform extraselor de cont bancare emise de instituția de credit din Italia, înregistrările contabile 
în cadrul fișei acestui cont au reflectat doar comisioanele reținute de SSIF SIGI S.A. ca urmare a tranzacțiilor realizate  
pe piețele externe, fără să reflecte corect contabil rulajul realizat prin intermediul acestui cont. 
Astfel se constată încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

15. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin contul deschis la o instituție de credit în perioada  
01.03.2011-28.02.2013 nu reflectă imaginea fidelă a disponibilităților aflate în conturile societății și implicit a determinat 
efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M./A.S.F. care nu prezentau imaginea 
fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 152 alin. (1) lit. e) și ale art. 127 teza 1 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

16. reprezentanții societății nu s-au conformat obligațiilor instituite prin acte de control, respectiv nu au răspuns solicitărilor scrise 
formulate de către echipa de control, de a pune la dispoziție documente, situații și informații (ordinele de tranzacționare 
transmise spre executare broker-ului extern, facturi în baza cărora au fost efectuate plăți în baza unui contract de consultanță), 
fapta constituind contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004; 

17. din analiza balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2013 s-a constatat că societatea a înregistrat în contul 408 - Furnizori 
- facturi nesosite suma de 1.135.727,76 lei și în contul 628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți suma de 1.155.005 lei, 
pentru care nu a avut la bază la acel moment documente justificative, încălcându-se prevederile art. 65 alin. (2) și art. 66 alin. (2) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011. 

Pentru faptele constatate anterior este responsabilă dna Ghinea Maria, în calitate de Conducător al SSIF SIGI S.A. 
În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. 

(i), art. 273 alin. (4) pct. 3, art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin. (2), art. 227, 
art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 3 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei și interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a dreptului de a ocupa  
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o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, 
dna GHINEA MARIA în calitate de conducător al SSIF SIGI S.A. 
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 la A.S.F. - Direcția Control 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 sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ghinea Maria și SSIF SIGI S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia și va fi comunicată părții vizate și SSIF SIGI S.A.  
Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1241 / 16.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (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 periodic efectuat la SSIF SIGI S.A. în perioada 24.03.2014-03.04.2014, procesul-verbal  
de control transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. în perioadele 01.03.2011-01.11.2011 și 23.12.2011-04.08.2014, persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscului 
îndeplinea și funcțiile de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern, constatându-se nerespectarea 
prevederilor art. 80 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

2. raportul privind administrarea riscului aferent anului 2012 nu a fost adus la cunoștința Consiliului de Administrație, conform 
prevederilor art. 80 alin. (2) lit. b), coroborat cu art. 84 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

3. procedura societății privind executarea ordinelor, în vigoare la data de 15.03.2011, nu a mai fost revizuită în perioada controlată, 
constatându-se încălcarea prevederilor art. 138 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

4. cererea de deschidere de cont utilizată de societate în relația cu clienții care au efectuat tranzacții atât pe piața administrată de 
S.C. Bursa de Valori București S.A., cât și pe piețele externe, nu conține rubrica prevăzută de art. 113 alin. (1) lit. d)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv numele și funcția salariatului/agentului cu care clientul va ține legătura și 
informația prevăzută de art. 2 lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 2/2011 coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. l) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, respectiv funcția publică deținută; 

5. cu privire la calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al BVB și la drepturile în vigoare aferente acestei calități 
deținute de SSIF SIGI S.A., societatea nu a asigurat caracterul complet, corect, exact, clar și adecvat al tuturor informațiilor care 
sunt afișate pe pagina de internet, astfel încât să ofere o informare completă și să nu inducă în eroare clienții și potențialii clienți, 
constatându-se încălcarea prevederilor art. 126 alin. (4) și art. 127 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

6. societatea nu a menținut, în evidențele de back-office ale societății, înregistrările astfel încât să se asigure acuratețea acestora, 
în ceea ce privește înregistrarea transferurilor valorilor mobiliare ale clienților către secțiunea I a Depozitarului Central, 
încălcându-se prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

7. având în vedere că relația contractuală cu un client a încetat în data de 31.03.2012, precum și faptul că evidențele societății 
atestă existența unei activități de tranzacționare în numele și pe contul acestui client ulterior acestei date, se constată că 
societatea a prestat servicii de intermediere fără a avea la bază un contract în vigoare în acest sens, încălcându-se prevederile 
art. 112 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

8. societatea nu a transmis la C.N.V.M./A.S.F., în toată perioada supusă controlului, lista contractelor încheiate cu alți intermediari 
și obiectul acestora, încălcându-se astfel prevederile art. 153 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

9. contractele de intermediere pentru doi clienți care efectuează tranzacții pe piețe externe nu sunt însoțite de cererea de 
deschidere de cont, încălcându-se prevederile art. 113 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, coroborat cu prevederile 
Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011; 

10. la dosarele a 2 clienți nu s-a regăsit lista persoanelor cu drept de semnătură în cont și specimenul de semnătură al acestora, 
iar la dosarul unui client lista regăsită nu cuprinde specimenul de semnătură al acestora, încălcându-se prevederilor  
art. 12 alin. (1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011; 

11. la dosarul unui client nu au fost regăsite formulare de ordin pentru fiecare ordin de tranzacționare (aferent perioadei  
01.06.2012-30.06.2012), încălcându-se prevederile art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

12. formularele de confirmare a executării ordinelor regăsite la dosarele a doi clienți nu cuprind informațiile prevăzute la art. 122 lit. f) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, respectiv identificarea locului de tranzacționare; 

13. la dosarele a șase clienți documentele prezentate de client nu includ traducerea legalizată în limba română, constatându-se 
astfel încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008; 

14. societatea nu a preluat în evidențele sale structura acționariatului unui client, constatându-se astfel încălcarea prevederilor  
art. 12 alin. (1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, coroborat cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011; 

15. SSIF SIGI S.A. nu a inclus un client în lista clienților pentru care societatea a prestat servicii în perioada controlată (listă pusă la 
dispoziția echipei de control), nu a înregistrat tranzacțiile efectuate în numele acestui client în registrul de tranzacții  
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(document pus la dispoziția echipei de control), constatându-se încălcarea prevederilor art. 127 teza 1, ale art. 148 alin. (2)  
și ale art. 152 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

16. prin contul de decontare deschis în numele societății la o instituție de credit din Italia au fost rulate sumele compuse din 
contravaloarea titlurilor tranzacționate pentru clienții societății, comisionul intermediarului extern și comisionul SSIF SIGI S.A. 
Operațiunile efectuate prin acest cont bancar în perioada 01.03.2011-28.02.2013 nu au fost înregistrate în contabilitatea 
societății (balanța de verificare). 
Începând cu luna martie 2013, conform extraselor de cont bancare emise de instituția de credit din Italia, înregistrările contabile 
în cadrul fișei acestui cont au reflectat doar comisioanele reținute de SSIF SIGI S.A. ca urmare a tranzacțiilor realizate  
pe piețele externe, fără să reflecte corect contabil rulajul realizat prin intermediul acestui cont. 
Astfel se constată încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

17. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin contul deschis la o instituție de credit în perioada  
01.03.2011-28.02.2013 nu reflectă imaginea fidelă a disponibilităților aflate în conturile societății și implicit a determinat 
efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M./A.S.F. care nu prezentau imaginea 
fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 152 alin. (1) lit. e) și ale art. 127 teza 1 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

18. prin avizarea raportărilor menționate la pct. 17 din prezenta decizie, reprezentantul Compartimentului de control intern  
și-a asumat informațiile raportate și, deși balanțele de verificare nu prezentau imaginea fidelă și corectă a societății, nu a semnalat 
acest lucru și nu a formulat propuneri de remediere. Fapta constituie îndeplinirea necorespunzătoare, de către reprezentantul 
Compartimentului de control intern, a atribuțiilor prevăzute de art. 76 lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

19. reprezentanții societății nu s-au conformat obligațiilor instituite prin acte de control, respectiv nu au răspuns solicitărilor scrise 
formulate de către echipa de control, de a pune la dispoziție documente, situații și informații (ordinele de tranzacționare 
transmise spre executare broker-ului extern, facturi în baza cărora au fost efectuate plăți în baza unui contract de consultanță), 
fapta constituind contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004; 

20. din analiza balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2013 s-a constatat că societatea a înregistrat în contul 408 - Furnizori 
- facturi nesosite suma de 1.135.727,76 lei și în contul 628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți suma de 1.155.005 lei, 
pentru care, nu a avut la bază la acel moment documente justificative, încălcându-se prevederile art. 65 alin. (2) și art. 66 alin. (2) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011. 

Pentru faptele constatate anterior este responsabilă dna Onu Liliana, în calitate de conducător începând cu data de 
30.01.2007, persoană responsabilă cu administrarea riscului și reprezentant al Compartimentului control intern al SSIF SIGI S.A. în 
perioada 23.12.2011-04.08.2014. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) pct. (i), 
art. 273 alin. (4) pct. 3 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin. (2), art. 227, 
art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și lit. b) pct. 3 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și art. 283 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de a ocupa  
o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004, 
dna ONU LILIANA în calitate de conducător, persoană responsabilă cu administrarea riscului și reprezentant al Compartimentului de 
control intern în cadrul SSIF SIGI S.A. 
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 la A.S.F. - Direcția Control 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 sancțiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Onu Liliana și SSIF SIGI S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia și va fi comunicată părții vizate și SSIF SIGI S.A.  
Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1242 / 16.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (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 periodic efectuat la SSIF SIGI S.A. în perioada 24.03.2014-03.04.2014, procesul-verbal  
de control transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. societatea nu a menținut, în evidențele de back-office ale societății, înregistrările astfel încât să se asigure acuratețea acestora, 
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în ceea ce privește înregistrarea transferurilor valorilor mobiliare ale clienților către secțiunea I a Depozitarului Central, 
încălcându-se prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

2. având în vedere că relația contractuală cu un client a încetat în data de 31.03.2012, precum și faptul că evidențele societății 
atestă existența unei activități de tranzacționare în numele și pe contul acestui client ulterior acestei date, se constată că 
societatea a prestat servicii de intermediere fără a avea la bază un contract în vigoare în acest sens, încălcându-se prevederile 
art. 112 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

3. societatea nu a transmis la C.N.V.M./A.S.F., în toată perioada supusă controlului, lista contractelor încheiate cu alți intermediari 
și obiectul acestora, încălcându-se astfel prevederile art. 153 alin. (2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

4. SSIF SIGI S.A. nu a inclus un client în lista clienților pentru care societatea a prestat servicii în perioada controlată  
(listă pusă la dispoziția echipei de control), nu a înregistrat tranzacțiile efectuate în numele acestui client în registrul de tranzacții 
(document pus la dispoziția echipei de control), constatându-se încălcarea prevederilor art. 127 teza 1, ale art. 148 alin. (2) și ale 
art. 152 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

5. prin contul de decontare deschis în numele societății la o instituție de credit din Italia au fost rulate sumele compuse  
din contravaloarea titlurilor tranzacționate pentru clienții societății, comisionul intermediarului extern și comisionul SSIF SIGI S.A. 
Operațiunile efectuate prin acest cont bancar în perioada 01.03.2011-28.02.2013 nu au fost înregistrate în contabilitatea 
societății (balanța de verificare). 
Începând cu luna martie 2013, conform extraselor de cont bancare emise de instituția de credit din Italia, înregistrările contabile 
în cadrul fișei acestui cont au reflectat doar comisioanele reținute de SSIF SIGI S.A. ca urmare a tranzacțiilor realizate  
pe piețele externe, fără să reflecte corect contabil rulajul realizat prin intermediul acestui cont. 
Astfel se constată încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

6. neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni derulate prin contul deschis la o instituție de credit în perioada  
01.03.2011-28.02.2013 nu reflectă imaginea fidelă a disponibilităților aflate în conturile societății și implicit a determinat 
efectuarea de către societate a unor raportări lunare, semestriale și anuale către C.N.V.M./A.S.F. care nu prezentau imaginea 
fidelă și corectă a situației financiare a societății. Fapta reprezintă încălcarea prevederilor art. 152 alin. (1) lit. e) și ale art. 127 teza 1 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. 

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) lit. f), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 273 alin. 
(4) pct. 2 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 lit. b), art. 65 alin. (2), art. 227, 
art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2 și art. 228 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 149.764,45 lei, reprezentând 5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2013 
și retragerea autorizației de funcționare SSIF SIGI S.A. identificată cu CUI:18567947, J40/5925/2006, cu sediul în București, 
Aleea Negru Vodă nr. 2, bl. C4, scara A, etaj 6, ap. 25, sector 3. 
Art. 2. În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a deciziei, societatea are următoarele obligații: 

a) de a numi o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare, de a indica 
adresa la care este păstrată arhiva; 

b) de a restitui toate sumele de bani aparținând clienților creditori; 
c) de a transfera toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în conformitate cu dispozițiile 

exprese ale deținătorilor, imediat la solicitarea acestora sau în lipsa acestora, la expirarea termenului în conformitate cu regulile 
pieței, după caz. 

Art. 3. În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a deciziei de sancționare, societatea are obligația de a convoca AGA  
în vederea lichidării societății sau modificării obiectului de activitate al acesteia și, după caz, de a elimina din denumirea societății 
sintagma „Societate de servicii de investiții financiare”. 
Art. 4. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la 
serviciile și activitățile de investiții desfășurate. 
Art. 5. SSIF SIGI S.A. 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 Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul social contravenientul. 
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. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 8. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400075 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții 
financiare SIGI S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare. La data intrării  
în vigoare a prezentei încetează valabilitatea tuturor actelor emise în numele societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. 
Art. 9. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF SIGI S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. 
Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 10. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia, va fi comunicată SSIF SIGI S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

http://www.cnvmr.ro/RCNVM/detalii.php?id=44506&nrcnvm=PJR01SSIF/400075
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1243 / 16.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și (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 periodic efectuat la SSIF SIGI S.A. în perioada 24.03.2014-03.04.2014, procesul-verbal  
de control transmis societății și obiecțiunile formulate la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. în perioada 01.03.2011-01.11.2011 persoana desemnată cu evaluarea și administrarea riscului îndeplinea și funcțiile de 
conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern, constatându-se nerespectarea prevederilor art. 80 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006; 

2. raportul privind administrarea riscului aferent anului 2011 nu a fost adus la cunoștința Consiliului de Administrație,  
conform prevederilor art. 80 alin. (2) lit. b), coroborat cu art. 84 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006. 

Pentru faptele constatate anterior este responsabilă dna Baciu Anica Luminița, în calitate de persoană desemnată cu 
evaluarea și administrarea riscului, conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SIGI S.A.,  
în perioada 01.03.2011-01.11.2011. 

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 275 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, art. 228 alin. (2) și (3)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 10.09.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna BACIU ANICA LUMINIȚA în calitate de persoană desemnată cu evaluarea și 
administrarea riscului, conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SIGI S.A., în perioada  
01.03.2011-01.11.2011. 
Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Baciu Anica Luminița și SSIF SIGI S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia și va fi comunicată părții vizate și SSIF SIGI S.A.  
Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1270 / 17.09.2014 
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), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

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

având în vedere următoarele: 
- S.C. AMPLO S.A. deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORARIT PANIFICAȚIE S.A.; 
- S.C. AMPLO S.A. a fost notificat că are obligația de a respecta dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004; 
- prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/34118/10.04.2014 și nr. RG/44332/08.05.2014, S.C. AMPLO S.A. a depus  

prin SSIF ELDAINVEST S.A. documentația aferentă aprobării documentului de ofertă publică de preluare obligatorie  
a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 

- prin Decizia A.S.F. nr. A/406/20.05.2014 s-a dispus ca prețul de ofertă să fie determinat conform art. 204 alin. (5)  
din Legea nr. 297/2004; 

- documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. a fost returnată  
SSIF ELDAINVEST S.A. având în vedere dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/406/20.05.2014; 

- S.C. AMPLO S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu a depus la A.S.F. documentația aferentă 
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 

- dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001; 
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2014, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AMPLO S.A. (CUI:1359038) cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș, 
în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. (CUI:2053818). 
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Art. 2. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. AMPLO S.A. 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. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune sancțiuni 
corespunzătoare persoanelor responsabile. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. AMPLO S.A. și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, 
Roman, jud. Neamț. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1271 / 17.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește  

S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, precum și art. 2 alin. (3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea și nu au derulat oferta publică de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A.; 

- obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/165/04.03.2014, 

în conformitate cu art. 273² alin. (4) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2014, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 200.000 de lei Theos Enterprises LTD Belize (CUI:70538) cu sediul în Belize, 
Barrack Road nr. 35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 5, București, 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. Theos Enterprises LTD Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,  
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. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită Theos Enterprises LTD Belize  
va fi sancționată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată Theos Enterprises LTD Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea cu sediul în Zona Port, Corp Administrativ, Biroul nr. 3, Zimnicea, jud. Teleorman. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1272 / 17.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27  

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

având în vedere următoarele: 
- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește  

S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., în considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, precum și art. 2 alin. (3) lit. c) și f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra 
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea și nu au derulat oferta publică de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A.; 

- obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- prevederile deciziei A.S.F. nr. A/164/04.03.2014, 

în conformitate cu art. 273² alin. (4) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
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în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2014, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 200.000 de lei White Sands International S.A. Belize (CUI:70540) cu sediul  
în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 5, București, 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. White Sands International S.A. Belize are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează  
în mod concertat, 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. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Zimnicea. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, White Sands International S.A. Be lize 
va fi sancționată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată White Sands International S.A. Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în Zona Port, Corp Administrativ, Biroul nr. 3, Zimnicea, jud. Teleorman. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1295 / 22.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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: 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 

33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014 prin care acționarii S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să depună la A.S.F. documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Altur S.A. Slatina; 

- S.C. Surexcomp S.A. Brăila deține 8.667.500 de acțiuni, reprezentând 1,05% din capitalul social al S.C. Altur S.A. și, împreună cu 
S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. New Dezvolt 
Consulting S.A. Brăila, S.C. Galgros S.A. Galați (persoane cu care acționează în mod concertat), deține 479.507.150 de acțiuni, 
reprezentând 58,16% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central  
la data de 30.06.2014; 

- S.C. Surexcomp S.A. Brăila nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina, 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat; 

- prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001; 
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederile art. 271 și art. 275 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SUREXCOMP S.A. (CUI:30982381) cu sediul social în Brăila, str. Mihail Eminescu nr. 23, 
etaj 4, jud. Brăila, în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. Surexcomp S.A. Brăila are obligația, împreună cu S.C. Mecanica 
Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. New Dezvolt 
Consulting S.A. Slatina și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. Altur S.A. Slatina. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Surexcomp S.A. Brăila prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1296 / 22.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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: 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 

33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014 prin care acționarii S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. 
Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să depună la A.S.F. documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Altur S.A. Slatina; 

- S.C. MECANICA ROTES S.A. deține 232.068.388 de acțiuni, reprezentând 28,15% din drepturile de vot asupra S.C. ALTUR S.A. 
Slatina și, împreună cu S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați,  
S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina (persoane cu care acționează în mod concertat),  
deține 479.507.150 de acțiuni, reprezentând 58,16% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate  
de Depozitarul Central la data de 30.06.2014; 

- S.C. MECANICA ROTES S.A. nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina, 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat; 

- dispozițiile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. (ii) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 69.171 de lei, reprezentând 6% din cifra de afaceri aferentă anului 2013,  
S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște (CUI:911737) cu sediul în sos. Găești nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița, în calitate de 
acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița 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 aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște are obligația, împreună cu  
S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New 
Dezvolt Consulting S.A. Slatina și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. Altur S.A. Slatina. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prin scrisoare recomandată cu confirmare  
de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1297 / 22.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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: 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 

33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014 prin care acționarii S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să depună la A.S.F. documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Altur S.A. Slatina; 

- S.C. Celule Electrice S.A. deține 122.122.708 acțiuni, reprezentând 14,8137% din capitalul social al S.C. Altur S.A. și, împreună 
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cu S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, 
S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina (persoane cu care acționează în mod concertat), deține 479.507.150 de acțiuni, 
reprezentând 58,16% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central  
la data de 30.06.2014; 

- S.C. Celule Electrice S.A. Băilești nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina, 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat; 

- dispozițiile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. (ii) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 90.740 de lei, reprezentând 3% din cifra de afaceri aferentă anului 2013,  
S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) cu sediul în Calea Craiovei nr. 39, Băilești, jud. Dolj în calitate de acționar  
al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Dolj 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 aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești are obligația, împreună cu  
S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New 
Dezvolt Consulting S.A. Slatina și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. Altur S.A. Slatina. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești prin scrisoare recomandată cu confirmare  
de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1298 / 22.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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: 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 

33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014 prin care acționarii S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. 
Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să depună la A.S.F. documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Altur S.A. Slatina; 

- S.C. Revan Com S.A. Galați deține 70.784.912 acțiuni, reprezentând 8,5864% din capitalul social al S.C. Altur S.A. și, împreună 
cu S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. 
Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina (persoane cu care acționează în mod concertat), deține 479.507.150 de acțiuni, 
reprezentând 58,16% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central  
la data de 30.06.2014; 

- S.C. Revan Com S.A. Galați nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina, 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat; 

- domnul Grigoraș Cosmin este acționar majoritar al S.C. Revan Com S.A. cu o deținere de 99,332% din capitalul social,  
conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 10.07.2014; 

- prevederile Instrucțiunii nr. 3/2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte; 
- dispozițiile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2014,  

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

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 50.001 lei domnul Grigoraș Cosmin, în calitate de acționar majoritar  
al S.C. REVAN COM S.A. Galați (CUI:17787588), acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 



Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare                                     Ediție specială - Septembrie  2014 

 
 

14 

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 aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. Revan Com S.A. Galați are obligația, împreună cu S.C. Mecanica 
Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt 
Consulting S.A. Slatina și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. Altur S.A. Slatina. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Grigoraș Cosmin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
S.C. Revan Com S.A. cu sediul în Galați, str. Tecuci, bloc V5, camera 5, jud. Galați, precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, 
str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1299 / 22.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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: 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 

33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014 prin care acționarii S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să depună la A.S.F. documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Altur S.A. Slatina; 

- S.C. Galgros S.A. Galați deține 34.281.142 de acțiuni, reprezentând 4,1584% din capitalul social al S.C. Altur S.A. și, împreună 
cu S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Surexcomp S.A. 
Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina (persoane cu care acționează în mod concertat), deține 479.507.150 de acțiuni, 
reprezentând 58,16% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central  
la data de 30.06.2014; 

- S.C. Galgros S.A. Galați nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. Slatina,  
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat; 

- prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001; 
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederile art. 271 și art. 275 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. GALGROS S.A. (CUI:1628241) cu sediul social în Galați, str. Henri Coandă nr. 5,  
jud. Galați, în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. Galgros S.A. Galați are obligația, împreună cu S.C. Mecanica 
Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New 
Dezvolt Consulting S.A. Slatina și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. Altur S.A. Slatina. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Galgros S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 
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DECIZIA NR. 1300 / 22.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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: 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 

33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 
sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/134/21.02.2014 prin care acționarii S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Mecanica Rotes S.A. 
Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Galgros S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să depună la A.S.F. documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Altur S.A. Slatina; 

- S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina deține 11.582.500 de acțiuni, reprezentând 1,4050% din capitalul social al S.C. Altur S.A. 
și, împreună cu S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești,  
S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. Galgros S.A. Galați (persoane cu care acționează în mod concertat), deține 479.507.150 de acțiuni, 
reprezentând 58,16% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central  
la data de 30.06.2014; 

- S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ALTUR S.A. 
Slatina, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat; 

- prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001; 
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederile art. 271 și art. 275 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.09.2014,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. (CUI:30369264) cu sediul social în Slatina,  
str. Pitești nr. 114, etaj IV, jud. Olt, în calitate de acționar al S.C. ALTUR S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina are obligația, împreună cu 
S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, S.C. Celule Electrice S.A. Băilești, S.C. Revan Com S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, 
S.C. Galgros S.A. Galați, și cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. Altur S.A. Slatina. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina prin scrisoare recomandată cu confirmare  
de primire, precum și S.C. ALTUR S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 114, jud. Olt. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

H O T Ă R Â R E  
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea 
contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European  

și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale  
și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013,  

cu modificările și completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărți centrale  
a Casei Române de Compensație - S.A. și a Casei de Compensare București - S.A. 

 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și 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, 

având în vedere acordul încheiat între Sibex - Sibiu Stock Exchange - S.A. și ATHENS EXCHANGE CLEARING HOUSE S.A. 
(AthexClear), care vizează furnizarea de către AthexClear de servicii de compensare decontare pentru tranzacțiile cu instrumente 
financiare derivate încheiate pe piața reglementată la termen administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange - S.A., 

având în vedere faptul că AthexClear nu a fost autorizată până în prezent în conformitate cu prevederile  
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare 
derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții; 

în urma deliberărilor din ședința din data de 24.09.2014, 
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Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre: 
 

Art. 1. - În cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărți centrale a Casei Române de Compensație - S.A.  
și a Casei de Compensare București - S.A., termenul prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2013 pentru 
autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012  
al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile 
centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările și completările ulterioare,  
se prelungește până la data de 31 ianuarie 2015. 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară 
și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 
București, 26 septembrie 2014. 
Nr. 75. 

 
 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1375 / 26.09.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 974/06.08.2014 

 

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 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

- prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/79253/11.08.2014, S.I.F. Transilvania S.A., prin reprezentant legal, a formulat 
plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 

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 24.09.2014, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 974/06.08.2014, 
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 

Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1377 / 26.09.2014 
privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 

 

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 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

- prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/82364/19.08.2014, S.I.F. Transilvania S.A., prin reprezentant legal, a formulat 
plângere prealabilă împotriva Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011, solicitând revocarea acestui act individual. 

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 24.09.2014, 
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Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011, 
pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
Art. 2. Se menține Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 

Mișu NEGRIȚOIU 

 

 


