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DECIZIA NR. 1477 / 04.12.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. 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 controlul periodic efectuat în baza planului de control pe anul 2018 la Admiral Markets UK London – 

Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu numărul PJM01SFIM/400011, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în 

cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum şi obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 244 alin. (3) și art. 

282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, art. 23 alin. (1) lit. c), art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016 și ale art. 223 alin. (1) 

din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

În şedinţa din data de 28.11.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Admiral Markets UK London – Sucursala București, înscrisă în Registrul A.S.F. cu numărul 

PJM01SFIM/400011, cu sediul social în București, str. Buzești nr. 76-80, et. 9, sect. 1, obligația implementării măsurilor de remediere 

cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile. 

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit,  

Admiral Markets UK London – Sucursala București va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor 

dispuse. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea 

prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Admiral Markets UK London – Sucursala București și intră în vigoare la data comunicării ei 

părții vizate. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1495 / 06.12.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin.(2) 

și art. 27 din O.U.G. 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 controlul periodic efectuat la Alpha Bank Romania S.A., în calitate de intermediar instituție de credit, în 

baza planului de control pe anul 2018, solicitarea consemnată în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum 

și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare ale art. 282 alin. (1) din 

Legea nr. 126/2018 și ale art. 23 alin. (1) lit. c), art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În ședința din data de 03.12.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Alpha Bank Romania S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. prin Atestatul nr. 46/19.03.2009, identificată prin 

CUI 5062063, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/28415/1993, cu sediul social București,  

Calea Dorobanților nr. 237B, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat 

prezentei decizii, în termen de 60 de zile. 

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit,  

Alpha Bank Romania S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea 

prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Alpha Bank Romania S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 


