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AUTORIZAŢIA NR. 43 / 29.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii 
pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

analizând cererea ALPHA BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. 12333/19.02.2016, completată prin adresa 
nr.19197/18.03.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, în numele  
ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul situat în Mun. Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1: 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

1. POTCOVEL TEODORA-ANDREEA 264/02.12.2015 
 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare: 

Nr. crt. Nume/ Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
1. POTCOVEL TEODORA-ANDREEA PFR02ASIF/232819 

 
Art. 3. ALPHA BANK ROMANIA S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi 
radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre 
aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către ALPHA BANK ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 767 / 30.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 



 

 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, 
analizând cererea ALPHA BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/103002/07.12.2015, completată prin 

adresele nr. RG/1730/12.01.2016 și nr. RG/13862/25.02.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizaţia de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei RADU RALUCA DIANA 
prin Decizia nr. 477/02.04.2010 poz. 6, în numele ALPHA BANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, NEOCITY 
TOWER - Calea Dorobanților nr. 237B, Sector 1. 
Art. 2. ALPHA BANK ROMANIA S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnei RADU RALUCA DIANA să notifice ASF cu 
privire la acest aspect.  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către ALPHA BANK ROMANIA S.A. și se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 768 / 30.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/14516/29.02.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A., cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea  
IBC Modern, etaj 10, sector 2: 

Nr. crt. Nume/Prenume Decizie/Autorizaţie 

1. PETICĂ ŞTEFAN-EUGEN 153/14.08.2015 
 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a 
următoarei persoane: 

Nr. crt. Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. PETICĂ ŞTEFAN-EUGEN PFR02ASIF/402776 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 769 / 31.03.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Tribunalului Sibiu nr. 262/18.03.2016, pronunțată în dosarul nr. 5683/85/2010, prin care s-a dispus, printre altele, 
deschiderea procedurii falimentului societăţii BALANŢA S.A. Sibiu, 

- pentru acțiunile emise de societatea BALANŢA S.A. Sibiu nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere intrarea 
societății în procedura falimentului, 

- prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art.87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, 



 

 

cu modificările și completările ulterioare,  
- în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.03.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual  
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB acţiunile emise de societatea 
BALANŢA S.A. Sibiu (CUI:784404) începând cu data de 04.04.2016. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 770 / 31.03.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Tribunalului Sibiu nr. 262/18.03.2016, pronunțată în dosarul nr. 5683/85/2010, prin care s-a dispus, printre altele, 
deschiderea procedurii falimentului societăţii BALANŢA S.A. Sibiu, 

- pentru acțiunile emise de societatea BALANŢA S.A. Sibiu nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere intrarea 
societății în procedura falimentului, 

- prevederile art. 88 alin. (4) şi alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și 
valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,  

- având în vedere Decizia nr. 769 / 31.03.2016 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea BALANŢA S.A. 
Sibiu, 

- în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.03.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea BALANŢA S.A. Sibiu (CUI:784404) începând cu data de 
04.04.2016.  
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 777 / 31.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 5 lit. a),  art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) 
și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în 
continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere faptul că, dl Beșchea Lucian nu a transmis raportul de activitate aferent anului 2014, încălcând 
prevederile art. 51 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 47 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3 și art. 273 alin.(1) lit. (a) pct. i) și alin. (4) pct. 2 
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
în şedinţa din data de 30.03.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment și retragerea autorizației de consultant de investiții acordată dlui Beșchea Lucian prin Decizia 
nr. 2159/16.08.2006. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/080011 care atestă înscrierea dlui Beșchea Lucian în calitatea 
de consultant de investiții. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau 
refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 

http://www.asfromania.ro/registru/detalii.php?id=1025&nrcnvm=PFR04CIPF/080011&lng=1
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DECIZIA NR. 778 / 31.03.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 5 lit. a),  art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 

alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere faptul că, dl Măinescu Coman - Teodor a transmis cu întârziere raportul de activitate aferent anului 2014, 
încălcând prevederile art. 51 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările 
ulterioare, 

luând în considerare faptul că, dl Măinescu Coman - Teodor nu a prestat activitate de consultanță de investiții, conform 
autorizației emisă de ASF, pe o perioadă mai mare de 12 luni, așa cum reiese din informațiile transmise de consultant prin adresele 
înregistrate la ASF cu nr. RG/5995/01.07.2015 și nr. RG/17318/11.03.2016, 

în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3 și art. 273 alin.(1) lit. (a) pct. i) și 
alin. (4) pct. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,  
în şedinţa din data de 30.03.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment și retragerea autorizației de consultant de investiții acordată dlui Măinescu Coman - Teodor 
prin Autorizația nr. A/88/13.08.2013. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/150033 care atestă înscrierea dlui Măinescu Coman-Teodor în 
calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau 
refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 779 / 31.03.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 
alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere adresa domnului Arion Răzvan Marius nr. RG/5995/01.07.2015, prin care a solicitat renunțarea la 
autorizația de consultant de investiții, precum și faptul că nu sunt îndeplinite condițiile în vederea retragerii autorizației la cerere, 
întrucât acesta nu a făcut dovada achitării tarifului de retragere a autorizației prevăzut de Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile 
Autorității de Supraveghere Financiară, 

luând în considerare faptul că, dl Arion Răzvan Marius nu a prestat activitate de consultanță de investiții pe o perioadă mai 
mare de 12 luni, 

în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. f) pct. 3 și art. 273 alin. (1) lit. (a) pct. i) 
și alin. (4) pct. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate,  
În şedinţa din data de 30.03.2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment și retragerea autorizației de consultant de investiții acordată dlui Arion Răzvan Marius prin 
Decizia nr. 635/18.05.2010. 
Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/400026 care atestă înscrierea dlui Arion Răzvan Marius în 
calitatea de consultant de investiții. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau 
refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

http://www.asfromania.ro/registru/detalii.php?id=48837&nrcnvm=PFR04CIPF/150033&lng=1

