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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1455 / 09.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27  

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

având în vedere obligația societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața de capital de a transmite 
autorității pieței de capital și operatorului de piață, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual  
în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
dispozițiile art. 113 lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile articolului 2 
din Dispunerea de măsuri nr. 11/2010, 

având în vedere că emitenții prevăzuți în anexă au fost atenționați de către A.S.F. prin adresele din data de 07 februarie 2014, 
respectiv 25 iunie 2014, cu privire la obligativitatea acestora de a transmite raportul anual aferent exercițiului financiar 2013, 

luând în considerare faptul că emitenții prevăzuți în anexă nu au transmis raportul anual aferent exercițiului financiar 2013 
către A.S.F. și operatorul de piață, 

se constată încălcarea prevederilor art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 112¹ alin. (1) și  
art. 113 lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 din Dispunerea de măsuri 
C.N.V.M. nr. 11/2010, 

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. ii), art. 274 și art. 275 alin. (1) 
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, 
având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 08.10.2014, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societățile din anexă. 
Art. 2. (1) Societățile prevăzute în anexă au obligația de a transmite către A.S.F. și operatorul de piață raportul anual aferent 
exercițiului financiar 2013 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
(2) În cazul nerespectării prevederilor mai sus amintite vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile   
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză 
să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. 
Art. 5. Prezenta decizie se transmite către operatorul de piață și societăților din anexă și se publică în Buletinul A.S.F.,  
forma electronică și pe site-ul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexa la Decizia nr. 1455/09.10.2014 

 
Lista societăților comerciale care nu au transmis către A.S.F. și BVB raportul anual aferent exercițiului financiar 2013 

 

Nr. Societate Cod fiscal Stare Județ 

1. PAJURA  GRUP S.A. - București 1588007 Funcțiune București 

2. IPAC S.A. - București 376782 Reorganizare judiciară București 

3. CONTINENT  MARINE  ENTERPRISE S.A. - București 1578399 Reorganizare judiciară București 

4. RAPID  TRANS S.A. 348847 Funcțiune București 

5. UNIPREP S.A. - București 333617 Reorganizare judiciară București 

6. ZECASIN S.A. - București 434190 Funcțiune București 

7. URBIS  ARMATURI  SANITARE S.A. - București 451787 Funcțiune București 

8. SOCIETATEA  DE  TRANSPORTURI  AUTO  BERCENI S.A. - București 381681 Funcțiune București 

9. TEHNOREMAT S.A. - București 1579785 Funcțiune București 

10. TRANSPORTURI  RUTIERE S.A. - Onești 956097 Funcțiune Bacău 

11. TCA  COTUSCA S.A. - Botoșani 8462579 Funcțiune Botoșani 

12. TRANSPORT  MIXT S.A. - Dorohoi 621733 Funcțiune Botoșani 

13. AGROMEC S.A. - Cândești 627345 Funcțiune Botoșani 

14. LEGUME  FRUCTE S.A. - Galați 2159410 Funcțiune Galați 

15. ALCOM S.A. - Galați 1632501 Funcțiune Galați 

16. ROMPIPS S.A. - Giurgiu 4642615 Funcțiune Giurgiu 

17. AGROMEC  GORNENI S.A. - Giurgiu 3463247 Funcțiune Giurgiu 

18. DUNAREA S.A. - Giurgiu 1285607 Funcțiune Giurgiu 

19. SCOP S.A. - Giurgiu 1286564 Funcțiune Giurgiu 
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Nr. Societate Cod fiscal Stare Județ 

20. ROVAL S.A. - Rovinari 2172460 Funcțiune Gorj 

21. COMBGORJ S.A. - Târgu Jiu 2160288 Funcțiune Gorj 

22. ZARAND  MEDIA S.A. - Vața de Jos 2139715 Funcțiune Hunedoara 

23. STREIUL S.A. - Călan 2141952 Reorganizare judiciară Hunedoara 

24. CUART S.A. - Uricani 2152552 Funcțiune Hunedoara 

25. AGROMEC S.A. - Movila 2080073 Funcțiune Ialomița 

26. AGROMEC S.A. - Cocora 2069172 Funcțiune Ialomița 

27. UBEMAR S.A. - Iași 1356627 Funcțiune Iași 

28. AVICOLA  IAȘI S.A. 1975100 Reorganizare judiciară Iași 

29. TRANSMIXT  MOLDOVA S.A. 1996790 Funcțiune Iași 

30. AGROTRANSPORT S.A. - Pașcani 1967116 Funcțiune Iași 

31. AGROMEC  CIORTESTI S.A. - Iași 1954744 Funcțiune Iași 

32. IFMA S.A. - București 448269 Funcțiune Ilfov 

33. COMMIXT S.A. - Buftea 2788305 Funcțiune Ilfov 

34. GLINA S.A. - Ilfov 481974 Funcțiune Ilfov 

35. AGROMEC  PERIȘ S.A. 481834 Funcțiune Ilfov 

36. CONSERV  BUFTEA S.A. - Ilfov 2788453 Funcțiune Ilfov 

37. ILFOVEANA S.A. - Ilfov 477710 Funcțiune Ilfov 

38. AZUR TC - Baia Mare 2205509 Reorganizare judiciară Maramureș 

39. AGROINDUSTRIALA S.A. - Baia Mare 2205568 Funcțiune Maramureș 

40. COMAR S.A. - Baia Mare 2196087 Funcțiune Maramureș 

41. FILBAC S.A. - Târgu Lăpuș 2220657 Funcțiune Maramureș 

42. AGROMEC  ȘIMIAN S.A. - Mehedinți 1610260 Reorganizare judiciară Mehedinți 

43. CARS S.A. - Târnăveni 1246411 Reorganizare judiciară Mureș 

44. TRANSPORT  AUTO  MIXT S.A. - Luduș 1233969 Funcțiune Mureș 

45. AGROMEC S.A. - Girov 7496115 Funcțiune Neamț 

46. ELECTROZIG S.A. - Turnu Măgurele 3278428 Funcțiune Teleorman 

47. AGROMEC  CĂRPINIȘ S.A. - Timiș 1852990 Funcțiune Timiș 

48. AGROMEC  GATAIA S.A. - Timiș 7323645 Funcțiune Timiș 

49. AGROMEC  CHEVEREȘU MARE S.A. 9249758 Funcțiune Timiș 

50. AGROMEC  BETHAUSEN S.A. - Timiș 1855244 Funcțiune Timiș 

51. MAREA  NEAGRĂ S.A. - Sulina 2368018 Reorganizare judiciară Tulcea 

52. EXPRESTRANSPORT S.A. - Măcin 3054331 Funcțiune Tulcea 

53. DELTA  LACT S.A. - Tulcea 2646564 Funcțiune Tulcea 

54. AGROMEC  TULCEA S.A. - Tulcea 2362929 Funcțiune Tulcea 

55. CONPREF S.A. - Tulcea 2369404 Funcțiune Tulcea 

56. AGROMEC  GRECI - Tulcea 8187215 Funcțiune Tulcea 

57. MERCUR S.A. - Vâlcea 2542415 Funcțiune Vâlcea 

58. COMTRANS S.A. - Vâlcea 1469723 Funcțiune Vâlcea 

59. TRANSMONTANA S.A. - Horezu 2545187 Funcțiune Vâlcea 

60. SCAND S.A. - Drăgășani 1486546 Funcțiune Vâlcea 

61. SETRUVIL S.A. - Râmnicu Vâlcea 1466689 Funcțiune Vâlcea 

62. AUTOTRANS S.A. - Bârlad 2808593 Funcțiune Vaslui 

63. LIBERTATEA S.A. - Bârlad 2808577 Funcțiune Vaslui 

64. AGROMEC  BANCA S.A. - Vaslui 8174282 Funcțiune Vaslui 

65. AGROMEC  MILCOVUL S.A. - Vrancea 8174126 Funcțiune Vrancea 

66. COMMIXT S.A. - Ineu 1716025 Funcțiune Arad 

67. AGROMEC S.A. - Curtici 7214265 Funcțiune Arad 

68. AGROMEC  IERMATA  NEAGRĂ S.A. - Arad 8180179 Funcțiune Arad 

69. AGROMEC S.A. - Gurahonț 1743500 Funcțiune Arad 

70. COMEFIN S.A. - Argeș 161880 Funcțiune Argeș 

71. MIORIȚA S.A. - Oradea 51390 Funcțiune Bihor 

72. AGROMEC  GHIORAC S.A. - Bihor 7365055 Funcțiune Bihor 

73. METALUL - MESA S.A. - Salonta 94595 Funcțiune Bihor 

74. SINCRON BUDUSLĂU S.A. 8182684 Funcțiune Bihor 

75. MECANOPLAST S.A. - Făgăraș 2572963 Funcțiune Brașov 

76. TRANSPORTURI  AUTO  IJTL S.A. - Dâmbovița 5252912 Funcțiune Dâmbovița 

77. ROVADIS S.A. - Dâmbovița 893185 Funcțiune Dâmbovița 

78. FLACĂRA S.A. - Ploiești 1357576 Funcțiune Prahova 

79. CONCRETE  TRADING S.A. - Vălenii de Munte 1335810 Funcțiune Prahova 

80. PAJISTI S.A. - Ciorani 1343376 Reorganizare judiciară Prahova 

81. IFCA S.A. - Ploiești 1346208 Funcțiune Prahova 

82. SIMEX S.A. - Sălaj 687479 Funcțiune Sălaj 
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83. AVICOLA S.A. - Sibiu 783662 Reorganizare judiciară Sibiu 

84. FELAM S.A. - Mediaș 805566 Reorganizare judiciară Sibiu 

85. LIBERTATEA S.A. - Sibiu 2454380 Reorganizare judiciară Sibiu 

86. OBCINA S.A. - Rădăuți 738360 Funcțiune Suceava 

87. SERVAGROMEC S.A. - Suceava 713764 Funcțiune Suceava 

88. EUROCAR  SERVICE S.A. - Buzău 6224864 Funcțiune Buzău 

89. TRANSMAR S.A. - Buzău 1144136 Funcțiune Buzău 

90. AGROTRANSPORT S.A. - Buzău 1154520 Funcțiune Buzău 

91. PRIMAVARA S.A. - Lehliu Gară 1918903 Funcțiune Călărași 

92. AGROMEC  VLAD  ȚEPEȘ S.A. - Călărași 8179247 Funcțiune Călărași 

93. TURIST  SEMENIC S.A. - Reșița 1058906 Reorganizare judiciară Caraș-Severin 

94. RESICONF S.A. - Reșița 1061529 Funcțiune Caraș-Severin 

95. AVICOLA S.A. - Cluj 201470 Funcțiune Cluj 

96. METTEXIN S.A. - Constanța 1879766 Funcțiune Constanța 

97. ZODIAC  2000 S.A. - Jupiter 11915386 Funcțiune Constanța 

98. DACIA  2001 S.A. - Mamaia 14335944 Funcțiune Constanța 

99. TERRACOTTA  STAR S.A. - Sf. Gheorghe 546674 Funcțiune Covasna 
 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1456 / 09.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

având în vedere solicitarea S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. nr. 638/27.08.2014 înregistrată în cadrul A.S.F.  
cu nr. 85146/28.08.2014 cu privire la includerea profitului interimar realizat la data de 30.06.2014 în categoria fondurilor proprii  
de nivel 1 de bază, precum și raportul auditorului independent de revizuire a informațiilor financiare interimare (30.06.2014)  
al S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A., întocmit de societatea de audit Deloitte Audit S.R.L., 

în baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul 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 urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.10.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă includerea în categoria fondurilor proprii de nivel 1 de bază a profitului net interimar înregistrat la data de 
30.06.2014 de S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A., în valoare de 5.235.290 de lei. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1457 / 09.10.2014 
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: 
- din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. 

Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul; 
- de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și 

până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia  
în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 
27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 
25.11.2009, 27.04.2010, 29.08.2011, 27.04.2012 și 25.04.2013 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de 
Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.); 

- Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin împreună 560.960.000 de acțiuni reprezentând 50,42% din capitalul social  
al S.C. AMONIL S.A. și aveau obligația să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni emise  
de S.C. AMONIL S.A. Slobozia și având ca obiect toate deținerile acestora; 
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- Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize nu au depus la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. AMONIL S.A. Slobozia; 

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/385/13.05.2014; 
- art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- 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 08.10.2014, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City, în calitate de acționar  
al S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 450.000 de lei. 
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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în 
termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 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 JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City  
și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șos. Călărași Km 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1458 / 09.10.2014 
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: 
 - din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. 

Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul; 
- de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și 

până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia  
în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 
27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 
25.11.2009, 27.04.2010, 29.08.2011, 27.04.2012 și 25.04.2013 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de 
Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.); 

- Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin împreună 560.960.000 de acțiuni reprezentând 50,42% din capitalul social  
al S.C. AMONIL S.A. și aveau obligația să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni emise  
de S.C. AMONIL S.A. Slobozia și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize nu au depus la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. AMONIL S.A. Slobozia; 

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/384/13.05.2014; 
- art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 
- 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 08.10.2014, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City, în calitate de acționar  
al S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în cuantum de 450.000 de lei. 
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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. ZALOIS LTD Belize și JOVLINE LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca  
în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de 
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preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate 
de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr. 35, Belize City  
și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șos. Călărași Km 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1466 / 10.10.2014 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 5 lit. a) și b), art. 6 alin. (3) 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, 

în baza prevederilor art. 153 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de următoarele prevederi din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului 

central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare: 
Art. 30 Sistemele tehnico-informatice folosite de către depozitarul central trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcții: 

a) protejarea sistemului împotriva accesului neautorizat prin mecanisme informatice moderne, fiabile și performante; 
b) garantarea integrității emisiunilor de valori mobiliare și protecția intereselor investitorilor prin asigurarea unui sistem unitar  

de evidență a emitenților, a valorilor mobiliare și a deținătorilor acestora. ... 
Art. 82 alin. (1) Depozitarul central are obligația de a identifica, monitoriza, evalua și minimiza sursele de risc operațional asociate 

sistemului de depozitare, compensare și decontare, 
având în vedere următoarele: 

- necesitatea implementării la nivelul S.C. Depozitarul Central S.A. a unui management al riscului asociat tranzacțiilor 
necondiționate de prevalidarea instrumentelor financiare, în condiții de prudențialitate și eficiență, și luând în considerare  
toate aspectele constatate în practică în ultima perioadă; 

- necesitatea acordării de către S.C. Depozitarul Central S.A. a unei atenții, în egală măsură, atât riscului de compensare-
decontare a tranzacțiilor, cât și al celui de registru; 

- cazurile sesizate de-a lungul timpului de transferuri ale instrumentelor financiare între cele 3 secțiuni ale registrului  
în vederea tranzacționării acestora, fără acordul titularilor de drept; 

- prevederile Codului Depozitarului Central și ale regulamentului de organizare și funcționare al acestei instituții permit investigarea 
activității Participanților și agenților participanți la sistemul de compensare-decontare și registru prin solicitarea de documente și 
informații acestora, 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Titlul I - Cap. 1 al Codului, participanții la sistemul de compensare-decontare și 
registru (intermediarii care au încheiat contracte cu Depozitarul Central) vor fi răspunzători pentru conduita și operațiunile efectuate 
de agenții participanți la sistem ... 

În același timp, Codul conferă Depozitarului Central prin prevederile art. 24 posibilitatea de a solicita motivat participanților 
documente referitoare la activitatea pe care o desfășoară, precum și informații referitoare la membrii Consiliului de Administrație, 
conducători, agenți pentru servicii de investiții financiare, agenții participanți la sistemul de compensare-decontare și registru, 
salariați, clienți etc. Codul Depozitarului Central prevede faptul că o măsură preventivă are ca scop înlăturarea unei stări de pericol 
sau/și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central. …. Măsurile preventive pot fi luate dacă …. 
există date care justifică suspiciunea că Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru și/sau persoana/agentul 
participant la sistemul de compensare-decontare și registru asupra căreia se instituie aceste măsuri va săvârși o faptă ilicită  
la regimul juridic al Depozitarului Central sau că prin neluarea unei astfel de măsuri ar exista o stare de pericol pentru sistemul 
Depozitarului Central; 

- necesitatea adoptării de către S.C. Depozitarul Central S.A. a unui management preventiv al riscului de registru,  
în sensul identificării unor soluții tehnice și operaționale sau de natură legislativă care să conducă la diminuarea acestui risc, 
chiar și în condițiile existenței conturilor globale, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 08.10.2014,  
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație și conducerea S.C. Depozitarul Central S.A. au obligația de a modifica reglementările interne  
ale instituției și sistemele sale informatice, în vederea punerii în practică a următoarelor măsuri: 

a) modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Depozitarul Centra S.A., în sensul includer ii  
în atribuțiile Departamentului de Decontare și Management al Riscului a obligației de monitorizare a operațiunilor de 
compensare-decontare desfășurate de către intermediari, precum și efectuarea unor analize de impact asupra încălcării regulilor 
privind disciplina în decontare (lipsa fondurilor bănești și a instrumentelor financiare, corectări ale ordinelor de transfer în sistem, 
erori transmise în procesul de reconciliere a deținerilor), iar rezultatele acestora să fie transmise la A.S.F. la începutul fiecărei 
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luni imediat următoare celei asupra căreia s-a desfășurat activitatea de monitorizare și analiză sau, în măsura în care se impune, 
notificarea de îndată a A.S.F. la data finalizării investigației; 

b) permiterea posibilității de corectare a ordinelor de transfer intrate în sistemul RoClear, doar în condiții de prudență  
și transparență; analiza de impact care va fi efectuată de către departamentul de monitorizare al Depozitarului Central  
asupra situațiilor de corectare a ordinelor de transfer trebuie sa fie transmisă la A.S.F. la începutul fiecărei luni imediat următoare 
celei asupra căreia s-a desfășurat activitatea de monitorizare și analiză; 

c) revizuirea procesului de reconciliere zilnică a deținerilor evidențiate în back-office-urile intermediarilor cu cele evidențiate  
în conturile globale deschise în cadrul Secțiunii II, astfel încât acesta să reprezinte un proces automat de verificare în timp real  
a integralității emisiunilor, pe fiecare cod ISIN în parte, prin care erorile identificate în procesul de reconciliere zilnică și corectate 
de către intermediar în evidențele back-office, iar ulterior retransmise la Depozitarul Central, să permită acestuia din urmă  
să verifice corectitudinea datelor retransmise; toate erorile generate și rezultate din activitatea de reconciliere zilnică efectuată  
de către Depozitarul Central trebuie să fie monitorizate; rezultatele analizelor departamentului de monitorizare  
vor urma același regim ca la lit. a); 

d) identificarea de către S.C. Depozitarul Central S.A. a unor proceduri de lucru și soluții tehnice pentru evitarea sustragerii  
de către intermediari a datelor și informațiilor referitoare la titulari, precum și a posibilității de transfer al deținerilor în secțiunea 2, 
fără acordul expres al titularilor de drept; 

e) revizuirea condițiilor și criteriilor de admitere/menținere a participanților (n.b. - orice intermediar-participant la sistem constituie  
la nivel individual un sub-depozitar) în sistemul RoClear, în sensul impunerii acestora a unui sistem și a unei platforme IT robuste 
și compatibile cu sistemul RoClear, precum și a unui management preventiv, în vederea diminuării și eliminării riscurilor asociate 
atât componentei de compensare-decontare a tranzacțiilor cât și a componentei de registru aferentă Secțiunilor 2 și 3. 
S.C. Depozitarul Central S.A. trebuie să ofere intermediarilor un sistem de middle-office care să faciliteze relaționarea tehnică  
a operațiunilor post-tranzacționare între sistemele de back-office și sistemul RoClear. 
În acest sens, obligația auditării sistemelor de back-office ale intermediarilor trebuie să fie impusă de către Depozitarul Central 
ca o condiție de admitere în sistemul RoClear. 
Certificarea de către auditorii IT trebuie să conțină inclusiv gradul cert de compatibilitate cu sistemul middle-office impus  
de către Depozitarul Central; 

f) corelarea prevederilor referitoare la faptele ilicite săvârșite și sancțiunile patrimoniale (inclusiv penalitățile) aplicate  
de către Depozitarul Central pentru încălcarea regulilor sistemului RoClear de către intermediarii admiși în sistemul de 
compensare-decontare și registru (ex. tranzacția sell-out specială nu este considerată faptă ilicită, dar totuși aceasta suportă 
penalități patrimoniale); 

g) revizuirea regimului sancționatoriu aplicat de către S.C. Depozitarul Central S.A., astfel încât să conducă la: 
- responsabilizarea acestei instituții în procesul de prevenire și constatare a încălcărilor reglementărilor proprii; 
- întărirea și înăsprirea sancțiunilor aplicate intermediarilor pentru încălcarea regulilor sistemului RoClear; 
- aplicarea în mod consecvent și echitabil a sancțiunilor date intermediarilor admiși în sistemul RoClear; 

h) modificarea și completarea prevederilor Codului Depozitarului Central în sensul includerii obligației acestuia de a notifica  
de îndată la A.S.F. sancțiunile și motivele aplicării acestora asupra participanților la sistemul de compensare-decontare; 

i) includerea unor prevederi în Cod din care să reiasă în mod expres faptul că participanților la sistemul de compensare-decontare 
care nu au dreptul să tranzacționeze pe nume și pe cont propriu, Depozitarul Central le blochează accesul la contul house  
din secțiunea 3; 

j) modificarea prevederilor Codului Depozitarului Central în sensul instituirii obligației de evaluare periodică a metodologiei  
de management al riscului realizată de Depozitarul Central și implicit a nivelului marjei și al Fondului de garantare. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1508 / 20.10.2014 
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. CHEMPARK INVEST S.R.L. deține 34.305.693 de acțiuni reprezentând 51,89% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. 

Oradea ca urmare a tranzacției din data de 30.12.2011 decontată în data de 04.01.2012; 
- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul 

legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 

- domnul Tibor Tincău deține 100% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea conform informațiilor  
de la O.N.R.C. la data de 23.09.2014 și 28,13% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. Oradea conform informațiilor  
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de la Depozitarul Central la data de 01.09.2014; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte; 
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/318/22.04.2014; 
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. i) 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 15.10.2014, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor în calitate de asociat unic al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea  
acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 150.000 de lei. 
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. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, 
singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea. 
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. 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 domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1525 / 22.10.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 13, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

Președintele A.S.F. a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.10.2014, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor,  
precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui 
litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului 
de 18.874.931 acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale 
extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social  
al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

p. PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1526 / 22.10.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 13, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 
între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

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

- Decizia A.S.F. nr. 626/23.06.2014, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
Președintele A.S.F. a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 23.10.2014, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului  
de 1.429.100 de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea 
Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

p. PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1529 / 24.10.2014 
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 obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/236/27.03.2014 conform căreia S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș 

avea obligația să depună la A.S.F., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă  
ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, 

având în vedere faptul că S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș deține 69,02% din capitalul social al S.C. ROMCAB S.A. 
Târgu Mureș și nu a derulat oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A., 

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
dispozițiile art. 273² alin. (1) pct. (ii) 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 21.10.2014, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.870,12 lei (4% din cifra de afaceri realizată în anul financiar 2013)  
S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș (CUI:19096171) cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, Târgu Mureș, jud. Mureș,  
în calitate de acționar al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș (CUI:7947193). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș 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. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș are obligația, 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. ROMCAB S.A. Târgu Mureș. 
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. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, Târgu Mureș, jud. Mureș. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1530 / 24.10.2014 
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. 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 70.225 de acțiuni reprezentând 38,37% din capitalul social al S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos 

conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 25.08.2014; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora o persoană care deține 

acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unui emitent ca urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor 
cu care acționează în mod concertat are obligația de a lansa o ofertă publică de preluare adresată tuturor deținătorilor de valori 
mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora; 

- adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/34118/10.04.2014 și nr. RG/44332/08.05.2014, prin care 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. AURORA S.A. Târgu Frumos; 

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/439/27.05.2014 prin care prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. 
inițiată de S.C. AMPLO S.A. trebuie să fie determinat conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 297/2004; 

- documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. a fost returnată SSIF ELDAINVEST S.A.  
în conformitate cu dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/439/27.05.2014; 

- S.C. AMPLO S.A. nu a depus la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos 
conform solicitării A.S.F. formulată prin Decizia A.S.F. nr. A/439/27.05.2014, 

în baza: 
- dispozițiilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederilor art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001; 
- prevederilor art. 206 din OUG nr. 32/2012; 
- prevederilor 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 21.10.2014, 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 bd. Petrolului nr. 10, Ploiești, jud. Prahova,  
în calitate de acționar al S.C. AURORA S.A. (CUI:2000732). 
Art. 2. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. AMPLO S.A., singură sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos conform solicitării formulate prin Decizia A.S.F. 
nr. A/439/27.05.2014. 
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. AURORA S.A. cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 8,  
Târgu Frumos, jud. Iași. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1531 / 24.10.2014 
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 OUG nr. 93/2012 

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

în temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, 
a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital, înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG 87262/03.09.2014, completată prin adresele nr. RG 90964/16.09.2014, nr. RG 91955/19.09.2014 și nr. RG 95835/02.10.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.10.2014, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se atestă Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital cu sediul în Municipiul București, str. Tony Bulandra nr. 6, ap. 1, 
camera 1, sector 2, în calitate de organism de formare profesională. 
Art. 2. În baza prezentei decizii, Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital poate organiza următoarele cursuri: 
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- Dreptul pieței de capital; 
- Probleme de drept al pieței de capital; 
- Noțiuni de bază despre acțiuni; 
- Economie comportamentală aplicată pieței de capital; 
- Managementul riscului la societățile de investiții financiare; 
- Drepturile acționarilor în societățile listate la B.V.B.; 
- Mecanismele operaționale ale pieței de capital; 
- Consolidarea pieței de capital; 
- Piața de capital - Tranzacții; 
- Analiza și evaluarea instrumentelor financiare; 
- Finanțarea prin piața de capital; 
- Activitatea de conformitate în cadrul emitenților și a entităților reglementate și supravegheate de A.S.F.; 
- Influențe macroeconomice pe piața de capital; 
- Importanța pieței de capital pentru finanțarea creșterii firmelor autohtone; 
- Fondurile de investiții; 
- Analiza fundamentală pe baza situațiilor financiare; 
- Fondurile de hedging - vârful piramidei investițiilor. 

Art. 3. Componența personalului de conducere al Organizației Profesioniștilor Pieței de Capital este următoarea: 
- Cristian Mircea Duțescu - președinte; 
- Mircea Ștefan Solovăstru - vicepreședinte; 
- Ana Barbara Bobircă - vicepreședinte; 
- Cristian Tudorescu - secretar general. 

Art. 4. La cursurile organizate de Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital pot activa ca lectori următoarele persoane: 
- Cristian Mircea Duțescu; 
- Gabriel Lupașcu; 
- Luminița Chirilă; 
- George Cătălin Nicolaescu; 
- Vasilica Sonia Fechet; 
- Cecilia Manta; 
- Septimiu Stoica; 
- Mircea Ștefan Solovăstru; 
- Costel Ceocea; 
- Cristian Tudorescu; 
- Ion Horia Gustă; 
- Michaela Pușcaș; 
- Anca Maria Gherman; 
- Octavian Claudiu Radu; 
- Ana Barbara Bobircă; 
- Liana Marin; 
- Darie Vasile Moldovan. 

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. 
PREȘEDINTE, 

Mișu NEGRIȚOIU 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1563 / 28.10.2014 
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. 14 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 BRD Asset Management S.A.I. S.A. (denumită în continuare societatea)  
în perioada 12.05.2014-27.05.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele: 

1. BRD Asset Management S.A.I. S.A. nu a notificat la C.N.V.M./A.S.F. încheierea unor acte adiționale ale contractului  
de externalizare a activității de contabilitate a societății și contractului de deținere a spațiului în care își desfășoară activitatea 
societatea, fiind încălcate astfel prevederile art. 28 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate  
de art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014; 

2. societatea nu a notificat la C.N.V.M., în termenul de 15 zile, modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare  
ca urmare a încheierii unui contract privind activitatea de audit intern, nerespectând astfel prevederile art. 58 alin. (7)  
din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012, precum și prevederile art. 28 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prevederi preluate de art. 32 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014; 
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3. societatea nu a menționat în cadrul Politicii privind identificarea și administrarea riscurilor, în vigoare la data controlului, 
frecvența rapoartelor funcției de administrare a riscului și nu a definit pentru fiecare O.P.C.V.M. un set de limite referitoare la 
măsurile utilizate pentru monitorizarea și controlul riscurilor relevante, contrar prevederilor art. 19 alin. (9) și alin. (10)  
din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 9/2010 și ale art. 44 alin. (2) și alin. (4) din OUG nr. 32/2012; 

4. au fost identificate situații de nerespectare a politicii de risc valabilă în perioada octombrie 2011-august 2013, în ceea ce privește 
frecvența întocmirii rapoartelor aferente funcției de administrare a riscului, nerespectându-se prevederile art. 45 alin. (1) lit. b)  
din OUG nr. 32/2012; 

5. contractele de societate civilă ale FDI BRD Index Europa Regional, FDI Acțiuni Europa Regional, FDI Diverso Europa Regional 
și FDI BRD Euro Fond, administrate de BRD Asset Management S.A.I. S.A., nu conțin limita maximă a comisionului de 
administrare, nerespectându-se astfel prevederile pct. 6 din Anexa nr. 4 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004,  
prevederi preluate de Anexa nr. 3 la Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014; 

6. în cazul a două persoane juridice, investitori ai O.P.C.V.M. administrate de BRD Asset Management S.A.I. S.A.,  
în cadrul informațiilor preluate în profilul clientului, la rubrica „Beneficiar real” nu este preluată informația cu privire la numele 
beneficiarului real, contrar prevederilor art. 2 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,  
coroborat cu prevederile art. 4 din Legea nr. 656/2002; 

7. în cazul unui investitor persoană expusă politic, societatea nu a aplicat politici, proceduri și mecanisme adecvate de cunoaștere 
a clientelei, neîncadrând acest investitor în categoria corespunzătoare calității acestuia, așa cum prevede art. 4 alin. (1)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008; 

8. societatea nu a întocmit o situație privind încadrarea investitorilor în O.P.C.V.M. administrate în funcție de gradul de risc  
privind prevenirea și combaterea spălării banilor, nefiind respectate astfel prevederile art. 7 alin. (1) și ale art. 16  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008; 

9. BRD Asset Management S.A.I. S.A. nu a efectuat instruirea corespunzătoare a personalului cu privire la prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, respectiv cu privire la domeniul sancțiunilor internaționale, 
nerespectându-se prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 și ale art. 9 alin. (5)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009; 

10. pagina de internet a societății nu cuprindea, la data controlului, o secțiune referitoare la informarea investitorilor cu privire la 
prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, contrar prevederilor art. 2 din Dispunerea de măsuri  
a C.N.V.M. nr. 8/11.03.2010. 

Pentru faptele constatate anterior este responsabilă dna Croitor Georgiana Dana, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern, persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002/ofițer de conformitate și 
persoană responsabilă cu administrarea corespunzătoare a sancțiunilor internaționale. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, art. 194, art. 195 lit. a) și f), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 199 din Ordonanța de 
urgență 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, art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, 

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 15.10.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Croitor Georgiana Dana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, 
persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002/ofițer de conformitate și persoană responsabilă cu administrarea 
corespunzătoare a sancțiunilor internaționale. 
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 Croitor Georgiana Dana și BRD Asset Management S.A.I. S.A. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
la data comunicării ei la BRD Asset Management S.A.I. S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

N O R M Ă 
privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților 

 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. b) și ale art. 6 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 baza prevederilor art. 60 alin. 2, 2¹ și alin. 4 lit. e) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, 
cu modificările și completările ulterioare, 
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în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 8 octombrie 2014, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
 

Art. 1. - (1) Începând cu exercițiul financiar 2015 se stabilesc următoarele cote de contribuție datorate de asigurători  
Fondului de garantare a asiguraților: 

a) 1% cota de contribuție pentru asigurările generale; 
b) 0,4% cota de contribuție pentru asigurările de viață. 

(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe  
aferentă asigurărilor generale și, respectiv, asigurărilor de viață. 
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
nr. 15/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare 
pe anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008. 
Art. 3. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 

București, 24 octombrie 2014. 
Nr. 20. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

NORMĂ  
privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate  

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 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, 

în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 20 alin. (3) lit. g) și ale art. 20¹ din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, 
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 51 alin. (4)-(6) și ale 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) și (8), ale art. 35, art. 81 alin. (2) și (3)  
și ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 29 octombrie 2014, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 
 

CAPITOLUL  I 
Dispoziții generale 

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfășoară activitate de audit financiar la entitățile autorizate, 
reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., respectiv stabilește 
condițiile de aprobare/avizare a auditorilor financiari, precum și cerințele de informare și raportare referitoare la auditul financiar  
al entităților menționate care activează în Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Sectorul asigurări-reasigurări și  
în Sectorul sistemului de pensii private. 
(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) care intră sub incidența prevederilor prezentei norme sunt: societăți de servicii de investiții 
financiare; societăți de administrare a investițiilor; organisme de plasament colectiv; traderi; consultanți de investiții; Fondul de 
compensare a investitorilor; operatori de piață/sistem; depozitari centrali; case de compensare; contrapărți centrale; societăți de 
asigurare și/sau reasigurare; fonduri de pensii administrate privat și administratorii acestora; fonduri de pensii facultative și 
administratorii acestora. 
(3) Prevederile prezentei norme nu se aplică brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care au obligația auditării situațiilor financiare 
anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice, precum și agenților de marketing 
autorizați/avizați să desfășoare activități în Sectorul sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile. 
Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

  1. actuar - persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile legale; 
  2. audit financiar - activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau  

a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor 
internaționale de audit și altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditul financiar cuprinde 
și auditul statutar, desfășurat potrivit legii; 

  3. audit statutar - auditul situațiilor financiare individuale anuale/consolidate; 
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  4. auditor financiar - persoana fizică sau persoana juridică ce dobândește această calitate în condițiile legii; 
  5. auditor al grupului - auditor statutar, persoana fizică sau juridică ce efectuează auditul statutar al situațiilor financiare individuale 

anuale/consolidate; 
  6. auditor statutar - persoana fizică autorizată de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari  

din România, să efectueze audit statutar; 
  7. Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., - persoana juridică autonomă înființată potrivit 

legii, care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial și este autoritatea competentă  
care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România; 

  8. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare C.S.I.P.P.C., - autoritatea 
competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, instituție publică autonomă, cu personalitate 
juridică, înființată în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

  9. entități de interes public - persoanele juridice clasificate astfel de legislația în vigoare; 
10. firma de audit - persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată  

de autoritatea competentă, respectiv de C.A.F.R., să efectueze audit statutar; 
11. partener-cheie de audit: 

a) auditorul statutar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit, ca fiind responsabilul principal  
pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau 

b) în cazul auditului statutar al unui grup, cel puțin auditorul statutar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul 
principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului și auditorul statutar care este desemnat ca fiind responsabilul 
principal la nivelul filialelor importante; sau 

c) auditorul statutar care semnează raportul de audit; 
12. sectoare de supraveghere financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Sectorul asigurări-reasigurări  

și Sectorul sistemului de pensii private, din cadrul A.S.F. 
Art. 3. - Auditorul financiar care face obiectul aprobării/avizării de către A.S.F. în vederea desfășurării misiunilor de audit la entitățile 
menționate la art. 1 alin. (2) are obligația respectării cerințelor profesionale prevăzute de legislația aplicabilă în acest sens. 
Art. 4. - Un auditor financiar poate presta activitate de audit financiar la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) numai cu respectarea 
prevederilor prezentei norme. 

 
CAPITOLUL  II 

Aprobarea/Avizarea auditorului financiar 
 

SECȚIUNEA 1 
Condiții pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar 

 

Art. 5. - (1) În vederea desfășurării activității de audit financiar, auditorii financiari care și-au manifestat intenția de a desfășura 
activitate de audit financiar la entitățile menționate la art. 1 alin. (2) au obligația de a solicita aprobarea/avizarea de către A.S.F.  
în acest sens. 
(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea la Registratura A.S.F. a unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, 
însoțite de documentația aferentă prevăzută la art. 8, înainte de începerea misiunii de audit financiar, cel târziu până la  
data de 31 octombrie a exercițiului financiar pentru care se realizează misiunea de audit. 
Art. 6. - Activitatea de audit financiar la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) poate fi desfășurată numai dacă auditorii financiari, 
persoane fizice sau juridice, au făcut obiectul aprobării/avizării de către A.S.F. 
Art. 7. - Auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, este aprobat/avizat de către A.S.F. dacă îndeplinește cumulativ condițiile 
comune aplicabile la nivelul A.S.F., precum și condițiile specifice aplicabile la nivel sectorial datorate particularităților activității 
desfășurate de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2), după cum urmează: 

A. Condiții comune aplicabile la nivelul A.S.F.: 
a) să fie membru activ al C.A.F.R. și să aibă o vechime de cel puțin 3 ani ca membru al C.A.F.R.; 
b) să dețină pentru ultimii 3 ani calificativul maxim - A, acordat de către organismul profesional competent în acest sens; 
c) să dețină calitatea de auditor statutar, conform legii, pentru a efectua auditarea situațiilor financiare anuale individuale  

și/sau consolidate; 
d) să nu fi fost sancționat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani; 
e) să nu fi fost sancționat de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități  

în sistemul financiar-bancar ori cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități; 
f) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și în cazierul judiciar; 
g) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea 

pentru risc profesional emise de C.A.F.R.; 
h) să îndeplinească cerințele legale și profesionale referitoare la activitatea de audit și să nu se afle într-o situație  

de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare; 
i) să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale; 
j) condițiile prevăzute la lit. a)-i) sunt aplicabile și pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua auditul financiar  

în numele persoanei juridice; 
k) auditorul financiar persoană juridică să dispună de minimum 5 persoane angajate membri activi ai C.A.F.R.; 
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l) auditorul financiar, persoană juridică să utilizeze serviciile unui expert în auditarea sistemelor informatice care deține 
certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor”. 

B. Condiții specifice aplicabile la nivel sectorial: 
a) auditorii financiari care și-au manifestat intenția să efectueze misiuni de audit financiar la entitățile care activează  

în Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, pe lângă condițiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai îndeplinească 
condiția de a fi absolvenți ai cursurilor de specializare și perfecționare pentru piața de capital, organizate periodic de C.A.F.R. 
în colaborare cu entități specializate în domeniul pregătirii profesionale de profil; 

b) auditorii financiari care și-au manifestat intenția să efectueze misiuni de audit financiar la entitățile care activează  
în Sectorul asigurări-reasigurări, pe lângă condițiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească și condiția de a avea cel puțin 
un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul financiar, în vederea examinării activității de asigurare/reasigurare  
conform principiilor fundamentale și general acceptate ale calculului actuarial; 

c) auditorii financiari care și-au manifestat intenția să efectueze misiuni de audit financiar la entitățile care activează în Sectorul 
sistemului de pensii private, pe lângă condițiile prevăzute la pct. A, trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice: 
(i) să utilizeze serviciile unui actuar; 
(ii) în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative, să fi funcționat minimum 4 ani, cu excepția 

persoanelor juridice rezultate dintr-o fuziune sau o divizare, caz în care acest termen include și funcționarea 
persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin. 

 
SECȚIUNEA a 2-a 

Documentația necesară aprobării/avizării auditorului financiar 
 

Art. 8. - Auditorii financiari care solicită aprobarea/avizarea ca auditori financiari ai entităților prevăzute la art. 1 alin. (2)  
trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 7, prin depunerea la Registratura A.S.F. a următoarelor documente: 

A. În cazul auditorilor financiari persoane fizice: 
a) act de identitate, în copie; 
b) document eliberat de C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor statutar, valabil pentru anul în curs; 
c) document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă mențiuni referitoare la calificativul acordat de organismul profesional 

competent în acest sens; 
d) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exercițiul financiar în cauză, în copie; 
e) curriculum vitae, semnat și datat, care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite, cu menționarea instituției  

de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii, și o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii 
și a profilului activității entității în cadrul căreia a activat, a duratei și naturii activităților desfășurate, precum și a responsabilităților 
exercitate, însoțit de orice alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor de pregătire și experiență în domeniul auditat; 

f) curriculum vitae, semnat și datat, pentru actuarul menționat la art. 7 pct. B lit. b) și lit. c) pct. (i) care să cuprindă  
cel puțin informațiile prevăzute la lit. e) în legătură cu pregătirea și experiența profesională; 

g) cazierul judiciar, precum și cazierul fiscal, în original; 
h) certificat de absolvire a cursurilor de specializare și perfecționare pentru Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

și de promovare a testului de verificare a cunoștințelor privind legislația aferentă, în copie legalizată; 
i) declarație pe proprie răspundere, sub semnătura olografă, în forma prezentată în anexele nr. 2, 3 și 4;  
j) chestionar, completat și semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5; 

B. În cazul auditorilor financiari persoane juridice: 
a) certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie legalizată; 
b) copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi; 
c) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original; 
d) lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acționari sau administratori; 
e) curriculum vitae, semnat și datat, pentru partenerul-cheie, care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute la pct. A lit. e)  

în legătură cu pregătirea și experiența profesională; 
f) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil pentru exercițiul financiar în cauză, în copie; 
g) cazierul judiciar, precum și cazierul fiscal, în original; 
h) dovada achitării taxei de avizare pentru auditorii financiari care depun documentație pentru Sectorul sistemului de pensii private; 
i) chestionar, completat și semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5; 
j) documentația prevăzută la pct. A pentru auditorii financiari persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, 

auditul financiar la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv pentru auditorul responsabil cu misiunea de audit. 
Art. 9. - (1) Auditorii financiari aprobați/avizați de către A.S.F. vor fi incluși în cadrul unei liste, distinct pentru fiecare sector  
de supraveghere financiară. 
(2) A.S.F. publică pe site lista prevăzută la alin. (1), o actualizează cel puțin trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar  
și o comunică C.A.F.R. și C.S.I.P.P.C. 
Art. 10. - (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligația desemnării auditorului financiar din lista menționată la art. 9  
și notificării A.S.F. în acest sens. 
(2) În cazul schimbării auditorului financiar, entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor transmite A.S.F., în termen de 30 de zile  
de la data adoptării hotărârii, o notificare din care să rezulte motivele schimbării auditorului financiar. 
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SECȚIUNEA a 3-a 

Alte dispoziții privind auditorul financiar 
 

Art. 11. - Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit financiar la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligația  
de a respecta atât dispozițiile comune stabilite la nivelul A.S.F., cât și alte dispoziții specifice, după cum urmează: 

A. Dispoziții comune: 
a) perioada de auditare a unei entități de către același auditor financiar este de maximum 5 ani; 
b) orice înlocuire în cadrul perioadei în care entitatea auditată are un contract încheiat cu auditorul financiar va fi notificată  

atât entității auditate, cât și A.S.F., în termen de 10 zile de la producerea acesteia. Notificarea va fi însoțită de documentele 
menționate la art. 8 pct. B lit. e); 

B. Dispoziții specifice pentru Sectorul asigurări-reasigurări: 
a) partenerul-cheie de audit nu va ocupa un post de conducere în cadrul entității auditate, înainte de scurgerea unei perioade  

de cel puțin 2 ani de la data demisiei ca auditor sau ca partener-cheie de audit la respectiva entitate; 
b) în calitate de partener-cheie de audit va putea participa la cel mult 5 misiuni de audit ale situațiilor financiare 

anuale/consolidate întocmite pentru anul respectiv; 
c) din echipa de audit nu va putea face parte în calitate de actuar o persoană care se află într-o relație contractuală  

cu o societate de asigurare și/sau reasigurare autorizată în România sau cu o entitate, oricare ar fi obiectul de activitate al acesteia, 
care face parte din același grup cu societatea ale cărei situații financiare anuale/consolidate sunt auditate; 

d) actuarul desemnat în echipa de audit va putea participa anual în cadrul misiunilor de audit la cel mult 4 societăți de asigurare 
și/sau reasigurare; 

e) în cazul în care un auditor financiar care își manifestă intenția de a efectua misiune de audit la o societate de asigurare și/sau 
reasigurare este auditor financiar și la o altă societate de asigurare și/sau reasigurare și, prin urmare, deține aprobare în acest sens, 
documentația prevăzută la art. 8 va fi înlocuită cu Chestionarul pentru auditorul financiar prevăzut în anexa nr. 5, precum și cu 
declarațiile prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, însoțite de documentele doveditoare pentru situația în care au intervenit modificări. 

 
SECȚIUNEA a 4-a 

Emiterea deciziei de aprobare sau avizului de către A.S.F. 
 

Art. 12. - Emiterea de către A.S.F. a deciziei de aprobare/avizului pentru auditorii financiari se efectuează în termen de 30 de zile  
de la înregistrarea dosarului complet al acestora. 
Art. 13. - (1) Orice solicitare de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul 
prevăzut la art. 12. Depunerea documentelor nu poate fi efectuată mai târziu de 30 de zile de la data solicitării A.S.F. 
(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, precum și în lipsa unor documente, se solicită completarea  
sau înlocuirea acestora, după caz. 
Art. 14. - A.S.F. poate solicita C.A.F.R. sau C.S.I.P.P.C. informații suplimentare cu privire la auditorii financiari care solicită 
aprobarea/avizarea de către A.S.F. 
Art. 15. - (1) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru aprobare/avizare ca auditor 
financiar a entităților prevăzute la art. 1 alin. (2). 
(2) Decizia A.S.F. de respingere, scrisă și motivată, se comunică în termen de 10 zile de la data adoptării acesteia și poate fi 
contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ. 
Art. 16. - O nouă solicitare de aprobare/avizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit 
motivele de respingere ale cererii inițiale. 
Art. 17. - Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza aprobării/avizării auditorului financiar  
va fi comunicată A.S.F. în termen de 5 zile de la data producerii modificării. 
Art. 18. - A.S.F. retrage decizia de aprobare/avizul acordată/acordat auditorului financiar care efectuează misiuni de audit  
la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiții: 

a) dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații sau documente false, eronate și care au indus în eroare A.S.F.; 
b) dacă auditorului financiar i-a fost retrasă calitatea de auditor de către C.A.F.R. ulterior obținerii aprobării/avizării; 
c) la solicitarea auditorului financiar; 
d) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au fost avute în vedere la aprobarea/avizarea auditorului financiar; 
e) în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme; 
f) dacă auditorul financiar nu a sesizat A.S.F. privind cauza/cauzele care a/au condus la intrarea entității auditate în procedură  

de administrare specială. 
 

CAPITOLUL III 
Obligațiile auditorului financiar 

 

Art. 19. - (1) Auditorul financiar care auditează situațiile financiare anuale/consolidate ale entităților prevăzute la art. 1 alin. (2)   
are obligația întocmirii unui raport de audit care cuprinde opinia sa și din care rezultă dacă situațiile financiare care au făcut obiectul 
auditării prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a altor informații 
referitoare la activitatea desfășurată, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară. 
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(2) Rapoartele de audit întocmite de auditorii financiari pentru entitățile care activează în cadrul sectoarelor de supraveghere 
financiară vor fi întocmite în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de către C.A.F.R. și vor cuprinde  
atât elemente comune, cât și elemente specifice activității entităților menționate, după cum urmează: 

A. Elemente comune ale rapoartelor de audit: 
a) o introducere care identifică cel puțin situațiile financiare anuale/consolidate care fac obiectul auditului financiar,  

împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; 
b) o descriere a domeniului de aplicare a auditului financiar, care identifică cel puțin standardele de audit conform cărora  

a fost efectuat auditul; 
c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară și care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar 

cu privire la următoarele: 
(i)dacă situațiile financiare anuale și/sau consolidate oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare 

financiară, și 
(ii) după caz, dacă situațiile financiare anuale și/sau consolidate sunt conforme cerințelor legale aplicabile. 
Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menționează imposibilitatea emiterii unei astfel 
de opinii; 

d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenția, prin evidențiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; 
e) un punct de vedere privind: 

(i) coerența raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale/consolidate pentru același exercițiu financiar; și 
(ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele juridice aplicabile; 

f) declarația auditorului financiar care, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite pe parcursul auditului cu privire la entitatea 
în cauză și la mediul acesteia, declară dacă a identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul 
administratorilor, indicând natura acestor informații eronate; 

B. Elemente specifice ale raportului de audit: 
a) pentru entitățile auditate care activează în Sectorul asigurări-reasigurări, auditorul financiar are obligația întocmirii unui raport 

de audit care, în plus față de informațiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai conțină cel puțin următoarele informații: 
(i) o referire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul și de evidență a rezervelor tehnice, categoriile de 

active admise să acopere rezervele tehnice și aplicarea regulilor de dispersie a plasamentelor; 
(ii) o referire la respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate și coeficientul de lichiditate; 
(iii) o referire la respectarea reglementărilor interne privind programul de reasigurare, modul de îndeplinire a obligațiilor 

specificate în contractele de reasigurare încheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum și modul de reflectare  
conform cerințelor legale a tuturor elementelor de reasigurare în calculul marjei de solvabilitate; 

(iv) o referire privind modalitatea de organizare și realizare a inventarierii anuale a elementelor de activ, datorii,  
capitaluri proprii, precum și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și/sau reasigurare, potrivit prevederilor legale; 

b) pentru entitățile auditate care activează în Sectorul sistemului de pensii private, auditorul financiar are obligația întocmirii  
unui raport de audit care, în plus față de informațiile prevăzute la pct. A, trebuie să mai conțină cel puțin următoarele informații: 
(i) în cazul auditării situațiilor financiare anuale ale unui administrator: 

1. o referire la respectarea prevederilor care vizează metodologia de calcul și de evidență a provizioanelor tehnice 
constituite de administrator; 

2. categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului; 
3. regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice; 
4. calculul și evidența comisioanelor privind activitatea de marketing, calculul și evidența veniturilor administratorului; 

(ii) în cazul auditării situațiilor financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat/fond de pensii facultative: 
  1. o referire la respectarea prevederilor legale care vizează calculul, convertirea și evidența contribuțiilor individuale  

ale participanților la fondurile de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative; 
  2. calculul și evidența comisionului constituit în cazul fondurilor de pensii administrate privat/fonduri de pensii facultative; 
  3. calculul și evidența activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative,  

inclusiv a dividendelor de încasat; 
  4. calculul și evidența operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat/  

fondului de pensii facultative; 
  5. calculul și evidența transferurilor participanților între fondurile de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative; 
  6. calculul și evidența utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii administrate privat/fond de pensii 

facultative, în caz de invaliditate și în caz de deces; 
  7. calculul și evidența provizioanelor tehnice ale fondului de pensii administrate privat/fondului de pensii facultative, 

categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice, regulile de diversificare/plasamente pentru activele 
admise să acopere provizioanele tehnice; 

  8. calculul și evidența garanției minime pentru fiecare participant la fondul de pensii private administrate privat; 
  9. respectarea prevederilor legale privind solvabilitatea fondului de pensii facultative; 
10. o auditare anuală a valorii activului net și a valorii unității de fond, auditorul financiar având obligația de a-și exprima 

opinia în ceea ce privește respectarea metodologiei de calcul a indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii 
administrate privat/fondurilor de pensii facultative; 

c) în cazul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare, raportul de audit va fi întocmit și în cazul auditării altor componente 
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ale situațiilor financiare/documente, astfel cum este prevăzut în reglementările sectoriale, altele decât situațiile financiare 
individuale anuale/consolidate. 

Art. 20. - (1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să respecte 
următoarele dispoziții privind încheierea contractului de audit și onorariile de audit: 

a) contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu  
data de 1 ianuarie a anului următor; 

b) prețul contractului de audit se stabilește în lei; 
c) în cazul în care contractul de audit se prelungește, fără modificarea clauzei referitoare la preț, se notifică A.S.F. în termen de  

15 zile de la data prelungirii contractului; 
d) este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preț în cursul unui an calendaristic. 

(2) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entitățile care activează în Sectorul sistemului de pensii private  
în completarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) au obligația să depună spre avizare la A.S.F. în termen de 15 zile de la încheierea 
contractului de audit sau de la data modificării acestuia, modificările prospectului schemei de pensii private referitoare la  
contractul de audit. 
Art. 21. - Raportul de audit trebuie fie datat și să conțină în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum și numărul individual  
de înregistrare în Registrul public. 
Art. 22. - Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) au cel puțin următoarele obligații: 

a) să confirme anual în scris Comitetului de audit independența lor față de entitatea auditată; 
b) să comunice anual Comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entității auditate; 
c) să discute cu Comitetul de audit despre amenințările la adresa independenței lor și în ceea ce privește măsurile de protecție 

luate pentru reducerea acestor amenințări. 
Art. 23. - Auditorii financiari care efectuează auditul financiar al entităților prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să informeze A.S.F.  
de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, au luat cunoștință despre orice act sau fapt în legătură cu entitatea auditată  
ori cu entitățile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care: 

a) constituie o încălcare a legii și/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care sunt stabilite condițiile  
de autorizare și de desfășurare a activității entității auditate; 

b) este de natură să afecteze situația patrimonială a entității sau buna sa funcționare; 
c) poate conduce la un refuz în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare ale entității sau la exprimarea unei opinii cu rezerve. 

Art. 24. - (1) Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2), au obligația de a transmite 
A.S.F., în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii entității auditate,  
denumită scrisoare către conducere, care conține constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării 
sistemelor de management și control intern, precum și recomandările pentru remedierea deficiențelor constatate. 
(2) În situația în care nu a fost emisă o astfel de scrisoare către conducere, auditorul financiar va transmite A.S.F. o comunicare 
scrisă în acest sens, cu prezentarea motivelor pentru care aceasta nu a fost emisă. 
(3) Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, are obligația de a informa A.S.F. cu privire la planul de măsuri  adoptat  
care va cuprinde modalități și termene concrete pentru realizarea recomandărilor formulate de către auditorul financiar în scrisoarea 
către conducere prevăzută la alin. (1), în termen de două luni de la emiterea recomandărilor. 
Art. 25. - Auditorii financiari furnizează, la solicitarea A.S.F., orice detalii, clarificări, explicații, inclusiv rapoarte referitoare la 
activitatea de audit desfășurată pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2). 
Art. 26. - (1) A.S.F. are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul misiunii de audit financiar. 
(2) A.S.F. asigură confidențialitatea informațiilor conținute în raportul de audit, precum și a altor informații primite pe parcursul 
misiunii de audit, cu excepția celor de natură penală. 
(3) Transmiterea către A.S.F. a informațiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului 
profesional care revine auditorului financiar, potrivit legii/codului etic/clauzelor contractuale și nu va atrage niciun fel de răspundere 
asupra persoanei în cauză. 

 
CAPITOLUL IV 

Comitetul de audit 
 

Art. 27. - (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) care fac parte din categoria entităților de interes public au obligația constitu irii  
unui comitet de audit, format din membri neexecutivi ai consiliului de administrație și/sau de supraveghere și/sau din membri 
desemnați de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(2) Componența comitetului de audit, precum și orice modificare intervenită vor fi transmise A.S.F. în termen de 5 zile  
de la data constituirii comitetului de audit sau de la data modificării componenței acestuia. 
Art. 28. - Auditorul financiar are obligația de a raporta comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă în urma misiunii 
de audit și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară. 
Art. 29. - Comitetul de audit se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, pentru analizarea raportului  
de audit și/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul financiar, precum și cu privire la 
procesul de raportare financiară și va recomanda măsurile ce se impun. 
Art. 30. - Entitățile prevăzute la art. 27 alin. (1) trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice informații sau 
înregistrări necesare îndeplinirii atribuțiilor ce le revin. 
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Art. 31. - (1) Atribuțiile și regulile de funcționare aplicabile comitetului de audit sunt prevăzute de prezenta normă și de legislația 
națională în vigoare. 
(2) În sensul prevederilor alin. (1) și fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație, de conducere sau 
de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor din cadrul entității auditate,  
comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:  

a) avizarea planului de audit intern și necesarului de resurse aferente acestei activități; 
b) primirea raportului de audit intern și analizarea constatărilor și recomandărilor auditorului financiar privind deficiențe le 

semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară; 
c) asigurarea respectării prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv și ale normelor aprobate de consiliul de administrație/ 

consiliul de supraveghere; 
d) monitorizarea procesului de raportare financiară; 
e) monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul entității; 
f) monitorizarea auditării situațiilor financiare individuale anuale/consolidate; 
g) verificarea și monitorizarea independenței auditorului financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către entitate; 
h) asigurarea că la nivelul consiliului de administrație/consiliul de supraveghere au fost adoptate toate măsurile de remediere 

necesare soluționării deficiențelor identificate de auditorii financiari. 
Art. 32. - (1) Comitetul de audit al entității auditate va întocmi un raport anual privind activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor 
prevăzute de prezenta normă și de propriul regulament, care va cuprinde și recomandările formulate și adresate consiliului  
de administrație/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern și auditul financiar. 
(2) Raportul anual al comitetului de audit, semnat de către membrii acestuia, va fi transmis către A.S.F. în termen de 6 luni  
de la încheierea exercițiului financiar. 

 
CAPITOLUL V 

Dispoziții tranzitorii și finale 
 

Art. 33. - Dispozițiile referitoare la aprobarea/avizarea auditorilor financiari pentru a efectua audit financiar la entitățile prevăzute  
la art. 1 alin. (2) nu se aplică auditorilor financiari care sunt deja aprobați/avizați la momentul intrării în vigoare a prezentei norme. 
Art. 34. - În scopul monitorizării activității desfășurate de către auditorii financiari la nivelul entităților prevăzute la art. 1 alin. (2) va fi asigurată 
o colaborare între A.S.F. și C.A.F.R. și C.S.I.P.P.C. prin stabilirea unui cadru general care va avea la bază schimbul de informații. 
Art. 35. - (1) A.S.F. retrage aprobarea/avizarea acordată unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, în cazul în care constată 
încălcarea prevederilor prezentei norme sau la solicitarea expresă a organismului profesional competent în acest sens,  
respectiv C.A.F.R. sau C.S.I.P.P.C., după caz. 
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme de către auditorii financiari, A.S.F. informează C.A.F.R.  
sau C.S.I.P.P.C. după caz, solicitând adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea acestor încălcări. 
Art. 36. - Pentru nerespectarea de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentei norme se dispune  
sau se sancționează conform legislației specifice în materie. 
Art. 37. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă. 
Art. 38. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F.  
și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. 
(2) Prevederile referitoare la raportul de audit se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar 2015. 
(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă: 

a) Dispunerea de măsuri nr. 15/2009 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare1; 
b) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerințele  

de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare,  
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007 pentru aprobarea Normei nr. 11/2007  
privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora, publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006, pentru aprobarea Normei nr. 8/2006  
privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784  
din 15 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 
 

București, 30 octombrie 2014. 
Nr. 21. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                                                 
1 Dispunerea de măsuri nr. 15/2009 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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ANEXA Nr. 1 
 

CERERE 
pentru aprobarea/avizarea auditorului financiar 

 

Auditor financiar - persoană juridică/auditor financiar - persoană fizică ..............................................................................................., 
cu sediul/domiciliul în ..................................................................................................................................., solicit aprobarea/avizarea 
în vederea desfășurării activității de audit financiar la entități autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea  
de Supraveghere Financiară din Sectorul ………………………………………..., respectiv la ……………………………………............... 
 
1. Datele de identificare ale auditorului financiar: 
 

Denumirea auditorului financiar - persoană juridică/Numele și prenumele auditorului financiar - persoană fizică 
................................................................................................................................................................................................................... 
Forma juridică ........................................................................................................................................................................................... 
Adresa sediului social/domiciliului ............................................................................................................................................................ 
Codul de înregistrare fiscală ................................................................................................................................……………………........ 
Numărul certificatului/autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România ............................................. 
Informații de contact (telefon, fax, e-mail) ................................................................................................................................................. 
 
2. Date privind reprezentantul legal al auditorului financiar 
 

Numele și prenumele ......................................................................................................................................................………………… 
Funcția ...................................................................................................................................................................................................... 
Informații de contact (telefon, fax, e-mail) ………………………................................................................................................................ 
 

3. Date privind actuarul (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul financiar - persoană juridică): 
 

Numele și prenumele .......................................................................................................................................................………….…….. 
Funcția ...................................................................................................................................................................................................... 
 

4. Informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar - persoană 
juridică/auditorului financiar - persoană fizică: 
…............................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………...............................................................................………. 
Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declarații din Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, 
că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de 
Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele societății pe care o reprezint/în nume propriu, mă angajez să 
comunic Autorității de Supraveghere Financiară orice modificare privind informațiile furnizate.  
 

Reprezentantul legal al auditorului financiar - persoană juridică/auditor financiar - persoană fizică 
 

............................................................... 
       (numele și prenumele) 

............................................................... 
      (semnătura și ștampila) 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ANEXA Nr. 2 

 

DECLARAȚIE2 
 

Subsemnatul ............................................................. reprezentant legal al ............................................................................................, 
                               (numele și prenumele)                                                                              (denumirea auditorului financiar) 
propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea............................................................................................................................ 

      (denumirea entității) 

declar că auditorul financiar menționat nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută 
de legislația în vigoare. 
 

Data ..........................   Numele și prenumele ................................................................................................. 
Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .................................... 

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

                                                 
2 Această declarație va fi completată și semnată de reprezentantul legal al auditorului financiar. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin 
reprezentare. 
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ANEXA Nr. 3 

 

DECLARAȚIE 
 

Subsemnatul ................................................................ partener-cheie al ..............................................................................................., 
                               (numele și prenumele)                                                                              (denumirea auditorului financiar) 

propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea............................................................................................................................ 
      (denumirea entității) 

- declar că nu mă aflu într-o situație de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare; 
- declar că nu mai dețin calitatea de partener-cheie/dețin calitatea de partener-cheie pentru următoarele entități: 

...................................................................................................…………………………………………………………………..........……… 

...................................................................................................…………………………………………………………………..........……… 

...................................................................................................………………………………………………………………..........………… 

...................................................................................................…………………………………………………………………..........……… 
 

Data ..........................   Numele și prenumele ................................................................................................. 

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .................................... 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

ANEXA Nr. 4 
 

DECLARAȚIE 
 

Subsemnatul ............................................................................................................................................................................................. 
(numele și prenumele) 

actuar (salariat/colaborator cu contract prestări servicii) al ...................................................................................................................... 
   (denumirea auditorului financiar) 

propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea ……………………………………………………………………………................. 
             (denumirea entității) 

declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit/fac parte din echipele de audit pentru entitățile următoare: 
.................................................................................................…………………………………………………............................................. 
.................................................................................................…………………………………………………............................................. 
.................................................................................................…………………………………………………............................................. 
.................................................................................................…………………………………………………............................................. 
 

Data ..........................   Numele și prenumele ................................................................................................. 

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .................................... 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

ANEXA Nr. 5 
 

CHESTIONAR3 
pentru auditorul financiar 

 

1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele/prenumele, denumirea, forma juridică, domiciliul/adresa sediulu i social, 
codul unic de înregistrare și numărul certificatului/autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România). 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

2. Identitatea reprezentantului legal al auditorului financiar (se vor indica: numele, prenumele, funcția, informații de contact - adresă, 
telefon, e-mail). 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. Identitatea auditorului financiar - persoană fizică, partenerului-cheie de audit care va coordona auditul financiar al entității  
(se vor indica: nume, prenume, funcția, informații de contact - adresă, telefon, e-mail). 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

                                                 
3 Autoritatea de Supraveghere Financiară va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor 
prevăzute de lege. 
Chestionarul se întocmește potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate 
chestionarele semnate prin reprezentare. 
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4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul financiar al entității (se vor indica: nume, prenume, 
funcția, informații de contact - adresă, telefon, e-mail). 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. Să se menționeze entitatea la care auditorul financiar - persoană juridică/persoană fizică a coordonat sau a participat în cadrul 
misiunilor sale de audit, la auditarea situațiilor financiare anuale individuale și/sau consolidate, cu precizarea exercițiilor financiare 
pentru care acestea au fost întocmite. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

6. Să se precizeze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică a prestat 
servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare specială/redresare 
financiară. În caz afirmativ, să se prezinte toate detaliile. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

7. Să se menționeze dacă în ultimii 10 ani auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică, actuarul, sau dacă acționarii/asociații 
auditorului financiar - persoană juridică a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri 
profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancțiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel 
de anchete sau proceduri. 
Dacă da, să se prezinte detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării acesteia. 
 

8. Să se menționeze dacă auditorul financiar persoană juridică/persoană fizică/ actuarul/reprezentantul legal sau asociații/acționarii 
auditorului statutar/au fost condamnați pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în 
serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de 
influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială privind societățile comerciale, insolvența sau protecția 
consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

9. Să se prezinte entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5 ani sau îndeplinește în prezent 
calitatea de auditor financiar. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

10. Să se prezinte entitățile la care coordonatorul echipei de audit menționat la pct. 3 a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu 
precizarea situațiilor în care a coordonat echipe care au realizat misiunile respective. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

11. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar menționat la pct. 1. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declarații prevăzute de Codul penal, declar pe propria răspundere,  
sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora 
Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele societății pe care o reprezint, mă angajez  
să comunic Autorității de Supraveghere Financiară orice modificare privind informațiile furnizate. 
 

Reprezentant legal auditor financiar/auditor financiar persoană fizică 
 

Data ..........................   Numele și prenumele ................................................................................................. 

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România .................................... 

Semnătura și ștampila…………….............................................................................. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
 


