
Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere 

Financiară 

  
București, 15.07.2015 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, în cadrul 

ședinței de astăzi, modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bursei de Valori 

București.  De asemenea, Consiliul ASF a audiat o informare privind majorările de capital social 

aprobate la brokerii de asigurare, în trimestrul II al acestui an, precum și o informare privind 

activitatea Fondului de Compensare a Investitorilor pe anul 2014. 

În cadrul şedinţei, a fost aprobată și numirea unor persoane în poziţii de conducere în cadrul 

unor societăţi de asigurare, precum și modificarea actelor constitutive a două societăți și trei 

brokeri  de asigurare. De asemenea, membrii Consiliului ASF au aprobat autorizarea de 

funcționare a două societăți ca brokeri de asigurare. 

Consiliul ASF a aprobat numirea directorului general la SC Depozitarul Sibex S.A, precum și 

prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de 

BVB a acțiunilor emise de Societatea MECANICĂ FINĂ S.A. București. Totodată, a fost aprobată 

solicitarea de eliberare a Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele 

structurate emise de SSIF BROKER S.A. CLUJ NAPOCA. 

Consiliul ASF a aprobat admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare 

administrat de BVB,  în baza dispozițiilor Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic a 

acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor modiliare necotate, a 

acțiunilor emise de societățile: Someta SA Tasnad, Flamura SA București, Ceprohart SA Brăila, 

Parc SA Caracal, Clujana SA Cluj Napoca, ARCELORMITTAL Hunedoara S.A., SIFI CJ 

LOGISTIC S.A. București, ATM – CONSTRUCT S.A. Ploiești. Totodată, a fost aprobată 

admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX -

SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.  în baza dispozițiilor Legii 151/2014 privind clarificarea statutului 

juridic a acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare 

necotate a acțiunilor emise de societatea Mecanica S.A. MÂRȘA, în reorganizare judiciară. 

Membrii Consiliului au aprobat retragerea de la tranzacționare  a acțiunilor emise de S.C. 

Voestalpine Vae Apcarom S.A. Buzău, având în vedere finalizarea procedurii de retragere a 

acționarilor în conformitate cu art. 206 din Legea nr.297/2004. 

Consiliul ASF a aprobat retragerea de la tranzacționare de pe Piața Rasdaq, ca urmare a 

finalizării procedurilor impuse prin Regulamentul 17/2004 privind statutul juridic al acțiunilor care 

se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate, a acțiunilor emise 

de societățile: STELA S.A. București,  DOBROLACT S.A. Constanța, COVASNA ESTIVAL 2002 

S.A., PETROUTILAJ S.A. Câmpina. De asemenea, a fost aprobată retragerea de la 

tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societățile: PETROL DERNA 

S.A. ORADEA,  ALIMSERV S.A. GALAȚI, TRANSCOMAR S.A. RÂMNICU VÂLCEA, 

HIDROMECANICA S.A. BRAȘOV,  FORTUNA S.A. VASLUI,  BRATIM S.A. BRAȘOV. 

Consiliul ASF a avizat definitiv modificăriile prospectului schemei de pensii facultative pentru 

Fondul de Pensii Facultative Eureko Confort, administrat de Eureko Societate de administrare a 

Fondurilor de Pensii Facultative SA. 

În cadrul ședinței, au fost propuşi pentru avizare 59 de agenţi în vederea desfăşurării activităţilor 

de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru 7 agenţi de marketing. 

De asemenea, Consiliul ASF a aprobat sancţionarea a trei societăți pentru nerespectarea 

dispoziţiilor Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate. 
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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, 

supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din 

România. 

Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la 

consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează 

peste 10 milioane de participanţi. 

 

Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro. 
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