
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR.  5 / 04.04.2006 
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG 
nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002,  

nr. 19/18.10.2004 şi nr. 37/27.06.2005, 
 
în şedinţa din data de 04.04.2006 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât dispunerea 

următoarelor  
 

MĂSURI 
 

Art. 1. Persoanele fizice care în perioada 03.10.2005 - 13.01.2006 au urmat cursuri organizate 
de organismele de formare profesionale atestate de C.N.V.M. au dreptul să solicite eliberarea de 
atestate profesionale corespunzătoare cursurilor urmate, dacă la momentul finalizării acestora aveau 
o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere, cu excepţia funcţiei de director economic, 
administrativ şi de resurse umane, la entităţile reglementate şi autorizate de C.N.V.M. 
 

Art. 2. În vederea obţinerii atestatelor profesionale de către persoanele prevăzute la art. 1, 
persoanele fizice vor depune următoarele documente: 

a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional; 
b) curriculum vitae cu detalierea experienţei profesionale; 
c) adeverinţă emisă de organismul de formare profesională atestat de C.N.V.M. din care să 

rezulte tipul de curs absolvit şi perioada în care a urmat acest curs; 
d) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă că îndeplineşte condiţiile prevăzute 

la art. 1;  
e) actul de identitate, în copie; 
f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform 

Regulamentului privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 
 

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri se va publica pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) 
şi în Buletinul C.N.V.M. 

 
Art. 4. Direcţia Generală Autorizare Reglementare împreună cu Secretariatul General şi cu 

Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispuneri de 
măsuri. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


