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ATESTAT NR. 3 / 14.03.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3)  art. 14, art. 27 și  art. 28 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. 1 alin. (6), art. 2 alin. (2), alin. (3) lit. a), art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (2) și 
alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (6), alin. (7) lit. a), art. 29, art. 44 
alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 8 secțiunea 8 lit. b) Subsecțiunea 2  din Regulamentul nr. 15/2018  
privind Registrul public al ASF 

având în vedere solicitarea SAI SIRA S.A., înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 37903/20.05.2016, completată prin adresele 
înregistrate la ASF cu nr. RG 38216 din 23.05.2016 completată prin adresele RG 37639 din 19.05.2016, RG 37884 din 20.05.2016, 
RG 38808 din 25.05.2016, RG 61112 din 24.08.2016, RG 68256 din 23.09.2016, RG 5422 din 14.02.2017, RG 21015/26.05.2017, 
RG 22712 din 09.06.2017, RG 24834 din 27.06.2017, RG 36691/22.09.2017, RG 4976 din 14.02.2018, RG  16883/15.05.2018, RG 
18011 din 24.05.2018, RG 18011 din 24.05.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.03.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se certifică înregistrarea în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) a  
Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., cu sediul în  București, Strada Lainici, Nr. 44-46, Etaj 1, apartament 4, Sect. 1. 
Art. 2. Se certifică înscrierea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. în Registrul ASF la Secţiunea 8 - Administratori 
de fonduri de investiţii alternative, lit. b) Subsecţiunea 2 - Administratori de fonduri de investiţii alternative înregistraţi la ASF (AFIAI), 
cu nr. PJR08AFIAI/400001. 
Art. 3. Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. poate desfăşura următoarele activităţi:  
A) Obiect principal de activitate:  
- administrarea de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), Activitatea de administrare a portofoliului colectiv 
O.P.C.V.M. se referă cel puțin la: 
i. administrarea investiţiilor; 
ii. desfăşurarea de activităţi privind: servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii, cererile de informare ale 

clienţilor, evaluarea portofoliilor şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspecte fiscale, monitorizarea conformităţii cu 
reglementările în vigoare, menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare, distribuţia veniturilor, emiterea şi 
răscumpărarea titlurilor de participare, ţinerea evidenţelor; 

iii. marketing şi distribuţie; 
B) Administrarea fondurilor de investiții alternative, respectiv: 
- administrarea portofoliului; 
- administrarea riscurilor; 
Societatea poate desfăşura în cadrul administrării colective a unui F.I.A. şi alte activităţi precum: 



i. administrarea entităţii, respectiv: servicii juridice şi de contabilitate a fondului, cereri de informare din partea clienţilor, evaluarea şi 
stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe; controlul respectării legislaţiei aplicabile; ţinerea registrului deţinătorilor de titluri de 
participare; distribuţia veniturilor; emisiuni şi răscumpărări de titluri de participare; decontarea de contracte, inclusiv emiterea de 
certificate; ţinerea evidenţelor; 
ii. distribuire; 
iii. activităţi legate de activele FIA, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare, administrarea 
infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială 
şi aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de 
administrarea FIA şi a societăţilor şi a altor active în care a investit. 
Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI SIRA S.A. şi se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare  
 

AUTORIZAŢIA NR. 18 / 13.03.2019 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) ș i art. 27 din 

OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor 
şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza art. 11 alin. (2) și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

având în vedere adresa transmisă de Asociaţia Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 5956/27.02.2019, 
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:        
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „Personal care îndeplinește funcția 
cheie de Conformitate” având codurile: PFC I 2019, PFC II 2019,PFC III 2019, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 
 
PFC I 2019 – 18 – 22 martie 2019 
PFC II 2019 – 06 – 10 mai 2019 
PFC III 2019 – 03 – 07 iunie 2019 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
PFC I 2019 – 01 aprilie 2019 
PFC II 2019 – 20 mai 2019 
PFC III 2019 – 18 iunie 2019 
 
Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  
A) Pentru cursul cu codul: PFC I 2019, cu examinare în data de 01 aprilie 2019: 

- Iuliana Gaspar - preşedinte 
- Vasilica Tomulescu - membru 
- Cristina Ionescu - membru 
- Dan Paul - membru supleant 
- Mianda Popescu - membru supleant 
 

B) Pentru cursul cu codul: PFC II 2019, cu examinare în data de 20 mai 2019: 

- Ioana Radu - preşedinte 
- Robert Alexandru - membru 
- Cristina Ionescu - membru 
- Dan Paul - membru supleant 
- Adrian Nan - membru supleant 

 
C) Pentru cursul cu codul: PFC III 2019, cu examinare în data de 18 iunie 2019: 

- Mihai Lilea - preşedinte 
- Andrei Boulescu - membru 
- Cristina Ionescu - membru 
- Dan Paul - membru supleant 
- Ionuț Cosmin Lungu - membru supleant 



Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociaţia Brokerilor și se publică în Buletinul electronic 
al ASF. 

VICEPREȘEDINTE SIIF, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare  
 

AUTORIZAŢIA NR. 19 / 13.03.2019 
 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) ș i art. 27 din 
OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor 
şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în baza art. 11 alin. (2) și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare 

având în vedere adresa transmisă de C.P.F. Millenium, înregistrată la ASF cu nr. RG  4041/07.02.2019, completată prin 
adresa RG nr. 5304/20.02.2019,  
  în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual:        

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Personal care îndeplinește funcția de 
conformitate” având codurile: RCCO-02.2019, RCCO-03.2019 și RCCO-04.2019, care vor avea loc la București în următoarele 
perioade: 

RCCO-02.2019:  18 – 22 martie 2019 
RCCO-03.2019:  06 – 10 mai 2019 
RCCO-04.2019:  03 – 07 iunie 2019 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
RCCO-02.2019:  22 martie 2019 
RCCO-03.2019:  10 mai 2019 
RCCO-04.2019:  07 iunie 2019 
 
Art. 2. Se aprobă organizarea de către C.P.F. Millenium a cursurilor de formare profesională „Funcția de administrare a riscului” 
având codurile: FARA-02.2019, FARA-03.2019, FARA-04.2019, care vor avea loc la București în următoarele perioade: 
 
FARA-02.2019:  18 – 22 martie 2019 
FARA-03.2019:  06 – 10 mai 2019 
FARA-04.2019:  03 – 07 iunie 2019 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
FARA-02.2019:  22 martie 2019 
FARA-03.2019:  10 mai 2019 
FARA-04.2019:  07 iunie 2019 
 
Art. 3. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  
  
A) Pentru cursurile cu codurile: RCCO-02.2019 și FARA-02.2019, cu examinare în data de 22 martie 2019: 

 - Octavian Dinu - preşedinte 
 - Răzvan Oros - membru 
 - Mihaela Miu - membru 
 - Lucian Fulea - membru supleant 
 - Otilia Strungăreanu - membru supleant 
 

B) Pentru cursurile cu codurile: RCCO-03.2019 și FARA-03.2019, cu examinare în data de 10 mai 2019: 

 - Viorica Laubach - preşedinte 
 - Iulia Nățoi - membru 
 - Mihaela Miu - membru 
 - Lucian Fulea - membru supleant 
 - Roxana Anghel - membru supleant 
 
 



C) Pentru cursurile cu codurile: RCCO-04.2019 și FARA-04.2019, cu examinare în data de 07 iunie 2019: 

 - Octavian Dinu - preşedinte 
 - Răzvan Oros - membru 
 - Mihaela Miu - membru 
 - Lucian Fulea - membru supleant 

                                                         - Andreea Dănilă - membru supleant 
 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către C.P.F. Millenium și se publică în  
Buletinul electronic al ASF.       

VICEPREȘEDINTE SIIF, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 22 / 14.03.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14 şi 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) și (6), art. 9 alin. (7) și art. 12 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 15324, art. 207 alin. (1) lit. b) și art. 208 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 
în temeiul art. 23, art. 31 alin. (1) lit. a) și e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), b), c) și k) din 

Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare, 

analizând cererea formulată de S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/5886/21.02.2018, 
completată prin adresele nr. RG/8106/15.03.2018, nr. RG/29672/07.09.2018, nr. RG/32894/11.10.2018, nr. RG/40291/20.12.2018, 
nr. RG/2528/30.01.2019 și nr. RG/3819/05.02.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.03.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Certinvest S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii, 
prin reducerea numărului directorilor care formează conducerea efectivă a societății, de la trei la două persoane, în conform itate cu 
Hotărârea C.A. nr. 1/24.06.2016, Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/05.02.2018, Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/06.02.2018 și cu Actul constitutiv 
actualizat al societății. 
Art. 2. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Certinvest S.A., ca urmare a reducerii capitalului social, de la 
13.024.365,86 lei la 3.988.322,56 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/30.08.2018 și cu Actul constitutiv actualizat al societății. 
Art. 3. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 
zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca 
urmare a modificării componenței conducerii, precum și a reducerii capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


