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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 300 / 22.02.2019 

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), art. 14 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, procesul verbal întocmit ca urmare a 
acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este 
responsabilă S.S.I.F. Alpha Finance România S.A.: 

1. La nivelul societății, sistemul on-line de transmitere a ordinelor nu se sincronizează cu ceasurile profesionale, folosite 
pentru a înregistra data și ora evenimentelor ce sunt considerate necesare a fi semnalate, nefiind respectată obligația 
impusă de art. 3 din Norma A.S.F. nr. 34/2017. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 4 din Norma A.S.F. nr. 34/2017, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din 
Legea nr. 297/2004, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), coroborate 
cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța de Guvern 
nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

2. Societatea nu a adoptat măsurile necesare în vederea organizării activității de arhivă în conformitate cu legislația 
privind Arhivele Naționale, cu legislația privind arhivarea electronică și cu reglementările emise de A.S.F., contrar 
prevederilor art. 39 din Norma A.S.F. nr. 33/2017. 

Faptele constituie contravenție conform prevederilor art. 41 din Norma A.S.F. nr. 33/2017, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din 

Legea nr. 297/2004, fiind menținută de noua reglementare în materie, respectiv de prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i), coroborate 

cu prevederile art. 279 și art. 282 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 

alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța de Guvern 

nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

În baza art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și 

art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 2/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

În şedinţa din data de 20.02.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2666/05.08.2003, 

identificată prin CUI 6641837, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/20269/1994, cu sediul social în București, Calea 

Dorobanților nr. 237B, etaj 2, sector 1. 

Art. 2. 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. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Alpha Finance România S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

 



Art. 4. 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. 301 / 22.02.2019 

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), art. 14 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, procesul verbal întocmit ca urmare a 
acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este 
responsabil dl. Marius Răducanu, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor internaționale  
(în perioada 17.11.2015 – 16.03.2018), în cadrul S.S.I.F. Alpha Finance România S.A. 

În perioada controlată nu s-a realizat instruirea angajaților S.S.I.F. Alpha Finance România S.A. cu privire la administrarea 
sancțiunilor internaționale, contrar prevederilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009 și ale prevederilor capitolului 8.1 
pct. 2 din procedura internă P15 privind aplicarea sancțiunilor internaționale din data de 12.08.2016. 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 10 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2009, art. 272 alin. (1) lit. a)  
pct. 5 și 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și 
lit. d) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și 6, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 
din Legea nr. 297/2004, prevederi preluate de art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și lit. d), coroborate cu prevederile art. 279 și art. 282 
alin.(1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 20.02.2019, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Marius Răducanu, în calitate de persoană responsabilă cu administrarea sancțiunilor 
internaționale (în perioada 17.11.2015 – 16.03.2018), în cadrul S.S.I.F. Alpha Finance România S.A. 
Art. 2. 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. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Marius Răducanu și S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., intrând în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 302 / 22.02.2019 

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), art. 14 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, procesul verbal întocmit ca urmare a 
acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este 
responsabilă dna. Lucreția Nicoleta Grama, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Alpha Finance România S.A.: 

1. În perioada controlată nu s-a realizat instruirea corespunzătoare a angajaților S.S.I.F. Alpha Finance România S.A. cu privire 
la prevenirea şi combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, contrar prevederilor art. 6 alin. (2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale capitolului 3 pct. 4 din procedura internă 
a societății, P14 privind prevenirea activităților de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism din data de 12.08.2016. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct.  (i), art. 274 
alin.(1), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 257 
alin. (1) lit. a) pct. (iii) și lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 

2. Nu au fost notificate la A.S.F. trei transferuri externe de peste 15.000 euro din datele 15.02.2017, 22.02.2017 și 14.04.2017, 
efectuate de clienți nerezidenți persoane juridice, având cont intern nr. 6407, 6503, respectiv 879, fiind încălcate prevederile 
art. 20 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare. 



 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) 
și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 257 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

În baza art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. 
(1) și (3) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederi preluate de art. 257 alin. (1) lit. a) pct. 
(iii) și lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 
În şedinţa din data de 20.02.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna. Lucreția Nicoleta Grama, în calitate de persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor 
Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul S.S.I.F. Alpha Finance România S.A. 
Art. 2. 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. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Lucreția Nicoleta Grama și S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., intrând în vigoare la 
data comunicării ei părții vizate. 
Art. 4. 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. 303 / 22.02.2019 
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), art. 14 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 S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., în baza planului de control pe anul 2018, 

deficiențele, riscurile și solicitările consemnate 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 și ale art. 23 alin. (1) 

lit. c) și lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. p) şi art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În ședința din data de 20.02.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Alpha Finance România S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2666/05.08.2003, identificată 

prin CUI 6641837, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/20269/1994, cu sediul social în București, Calea Dorobanților 

nr. 237B, etaj 2, 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, S.S.I.F. Alpha Finance 

România 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 S.S.I.F. Alpha Finance România 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 

 
 
 


