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PROSPECT  DE  CONSULTANŢĂ DE INVESTIŢII 

I. DATE PERSONALE, CALIFICARE şi  EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ 

Nume / Prenume SKOKAN  Niculae, dpl.ing., ec.lic. 

Adresă Bdv. George Enescu nr.2, bloc 7, scara D, ap.24, Suceava, cod poştal 720196 

Telefon +40 230520101                        Mobil: +40 744643637 

Fax +40 230520101 

Web site; E-mail www.nskokan.eu;  office@nskokan.eu  

  STUDII  
                                                   Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Competenţele profesionale dobândite 
                        Furnizorul de formare   

 
Perioada 

                Calificarea / diploma obţinută 
             

   Competenţele profesionale dobândite 
                            Furnizorul de formare    

 
                                               Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

   Competenţele profesionale dobândite 
                      

    Furnizorul de formare  
 

                                               Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
                                             

   Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

                                      Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Perioada 
Funcţia / postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele angajatorului 

 
Perioada 

Funcţia / postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele angajatorului 
 

Perioada 
Funcţia / postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele angajatorului 

   
Septembrie 2007 
Diplomă de absolvire a Cursului de Analiză Tehnică 

   Consultant de învestiţii  
   Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu 

 
 Septembrie 2006 
 Diplomă de absolvire a Cursului Avansaţi  
“ STRATEGII DE TRANZACŢIONARE PE PIEŢE DERIVATE “ 
 Aplicarea strategiilor de tranzacţionare, instrumente derivate, proceduri 

   Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu 
 
Decembrie 2005 
Consultant de învestiţii, atestat CNVM nr. 3427 din 25/09/2006 
Aplicarea analizei fundamentale, analizei tehnice şi analizei de risc 
Constituire portofoliu, oportunităţi şi riscuri, proceduri de analiză 

   Centrul de pregătire financiară MILLENIUM Bucureşti 
 
octombrie 2004 – iulie 2006 
Diplomă de master în EXPERTIZĂ TEHNICĂ ŞI EVALUARE FINANCIARĂ 

  Universitatea ŞTEFAN CEL MARE din Suceava 
Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 
 
octombrie 1996 – septembrie 2000 
Economist licenţiat, diploma de licenţă în profilul economic, turism şi servicii 
Universitatea ŞTEFAN CEL MARE din Suceava,  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

 
septembrie 1974 – iunie 1979 

  Inginer diplomat, diploma de inginer în profilul mecanic, tehnologia construcţiilor de maşini 
Institutul Politehnic GHEORGHE ASACHI din Iaşi 
Facultatea de Mecanică 

 
 
 

  august 1993 – martie 2012 
  Şef reprezentanţă, analist de investiţii 
  Monitorizare şi administrare portofoliu, reprezentare acţionariat 
  Societatea de Investiţii Financiare MOLDOVA  SA 
 
  septembrie1984 – august 1993 
  Inginer şef, şef atelier proiectare, inginer proiectant 
  Proiectare tehnologică şi producţie rulmenţi 
  CCSITROA Braşov – URB Rulmenţi Suceava  SA 
 
  August 10979 – septembrie 1984 
  Şef secţie MUG, inginer proiectant 
  Coordonare producţie MUG, proiectare tehnologică 
  Întreprinderea de maşini unelte Suceava 

http://www.nskokan.eu/
mailto:office@nskokan.eu
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II. ACTIVITATEA  DE  CONSULTANŢĂ 

II.a. SCURTĂ PREZENTARE A EXPERIENŢEI PERSONALE 

Perioada 1993 – 2012 mi-a permis cumularea unei experienţe privind piaţa de 

capital urmarea activităţilor desfăşurate ca analist de învestiţii într-un societate de învestiţii 

financiare. Am desfăşurat activităţi de minitorizare activă a peste 55 de societăţi comerciale cu 

diverse forme de capital (de stat, mixt şi respectiv privat) aflate în diverse stadii de evoluţie a 

acestuia. Am efectuat continuu analize  economico-financiare asupra activităţii  trimestriale, 

semestriale şi anuale din aceste societăţi comerciale. Informaţiile permanente privind structura 

capitalului, structura şi evoluţia activelor şi pasivelor, evoluţia pieţelor de achiziţii şi 

desfacerea produselor, evoluţia structurii principalilor indicatori economico-financiari ai 

activităţii şi evoluţia pe pieţele de capital a acţiunilor acestor emitenţi s-au concretizat în 

analize fundamentale pe diferitele perioade de dezvoltare. Analiza fundamentală, permanent 

actualizată, a contribuit, alături de experienţa privind aplicarea principalilor indicatori de 

analiză tehnică, la fundamentarea deciziilor de învestire/dezinvestire în portofoliile 

monitorizate şi administrate de societatea de învestiţii financiare. Prin absolvirea cursului de 

consultant de investiţii în anul 2005 şi obţinerea atestatului CNVM nr. 3427/25.09.2006, 

această activitate s-a desfăşurat la nivelul cerinţelor existente pe piaţa de capital. Funcţia de 

analist de învestiţii din societatea de învestiţii financiare mi-a permis asigurarea obligaţiilor 

de permanentă instruire astfel cum sunt evidenţiate în art. 49 alin.(3) – menţinerea unui 

standard ridicat al cunoştinţelor profesionale respectiv alin.(5) – utilizarea surselor adecvate 

analizelor şi recomandărilor, articole din Regulamentul CNVM nr.32/2006. 

II.b.  CONSULTANŢA 
 „(2) Prin consultanţă de învestiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client, 
în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.“ (art.35.- (2 ) din Legea 

nr.297/2004). Conform art.39.(2) – Regulamentul CNVM nr.32/2006  „… recomandarea personală 
dată unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din iniţiativa consultantului de investiţii, în legătură 
cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare, constă în servicii de analiză a 
instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în 
legătură cu vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare.“  Recomandarea făcută către un 
investitor sau către un potenţial investitor va fi prezentată adecvat persoanei respective şi va lua 
în considerare una din operaţiunile:  

a. cumpărarea, vânzarea, subscrierea, răscumpărarea, deţinerea sau schimbul unei valori 
mobiliare primare sau derivată; 

b. exercitarea sau neexercitarea oricărui drept de cumpărare, vânzare, subscriere, 
răscumpărare sau schimb al unei valori mobiliare, drepturi conferite de aceasta. 

Serviciul de consultanţă este concretizat în majoritatea cazurilor în documente scrise 
adresate clientului investitor aflat în relaţie contractuală cu subsemnatul sau pentru un potenţial 
investitor, la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă. Documentele pot fi analize, studii sau 
rapoarte curente sau periodice, întocmite în conformitate cu standardele specifice acestui 
serviciu. În prestarea serviciului de consultanţă, ca şi consultant de investiţii, se va avea în 
vedere: 
a) obţinerea profilului  investiţional al clientului pentru a se stabili nivelul relaţiei din punct de 

vedere al cunoştinţelor clientului despre domeniul investiţiilor, potenţialul său de a investi, 
obiectivele investiţiei pentru care apelează la consultanţă, gradul de acceptare a riscului 
investiţional, perioadele de investire şi modul de lucru pe perioada de consultanţă; 
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b) prezentarea unor precizări privind …„ trăsăturile generale ale procesului de investire în 
instrumente financiare privitoare la criteriile care stau la baza creării, analizării şi selectării 
unui portofoliu de instrumente financiare“ (conf. alin.(7), art.49 din Regulamentul CNVM nr.32/2006); 

c) indicarea „ …caracteristicilor de bază ale investiţiei, ale portofoliului specific, precum şi 
particularităţile clientului…“ în rapoartele de analiză, de selectare sau la transmiterea 
recomandărilor şi opiniilor sale adresate clientului; 

d) în elaborarea rapoartelor, studiilor şi recomandărilor voi folosi „ … cel mai potrivit 
raţionament cu privire la includerea unor factori importanţi în activitatea de analizare a 
domeniului…“ (conf. alin.(8), art.49 din Regulamentul CNVM nr.32/2006); 

e) utilizarea surselor de informare adecvate analizelor elaborate şi a recomandărilor exprimate, 
indicarea autorilor sau a sursei folosite în raportul întocmit, pus la dispoziţia investitorului; 

f) studiul, raportul sau analiza privind instrumentele financiare implicate vor transmite cu 
acurateţe informaţii la un standard profesional ridicat şi „…nu va da, oral sau în scris, explicit 
sau implicit, nici o garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate …“ (conf. alin.(15), 

art.49 din Regulamentul CNVM nr.32/2006); 
g) păstrarea evidenţei surselor de informare utilizate, a documentelor utilizate pentru întrega 

perioadă de consultanţă acordată; 
h) un principiu distinct aplicat permanent va fi obligaţia de a „…păstra confidenţialitatea 

informaţiilor privitoare la clienţii săi.“ (conf. alin.(15, art.49 din Regulamentul CNVM nr.32/2006); 
i) comunicarea către investitor a situaţiei privind conflictele de interese la angajarea 

consultanţei şi respectiv ulterior, imediat după eventuala apariţie a unui conflict de interese 
între părţi. 

II.c. INSTRUMENTE FINANCIARE PENTRU CARE SE ACORDĂ CONSULTANŢĂ. 
Investitorul va primi rapoarte, studii şi opinii scrise, la cererea sa sau la iniţiativa 

consultantului, privitoare la instrumente financiare de tipul valorilor mobiliare, existente pe 
piaţa de capital din România şi eventual de pe pieţele europene de capital, respectiv: 

 
II.c.1. ACŢIUNI –  acţiuni emise de societăţi şi alte valori mobiliare echivalente ale 
acestora, negociate pe piaţa de capital (ACŢIUNILE sunt titluri ce reprezinta un drept de 

proprietate asupra unei cote-parti din patrimoniul social al unei societăţi emitente); 
II.c.2. OBLIGAŢIUNI – obligaţiuni şi alte titluri de ceanţă, inclusiv titluri de stat cu 
scadenţa mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital (OBLIGAŢIUNI, numite si titluri 
de renta daca sunt emise de catre stat, sunt titluri reprezentate prin dreptul de creanta al proprietarului 

titlului respectiv asupra emitentului) ; 
II.c.3. Orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele 
valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia 
instrumentelor de plată. 
 

Plasamentele în instrumente financiare de tipul actiunilor şi obligaţiunilor comportă atât  
avantajul specific – marcarea profitul, cât şi riscul nerealizării obiectivelor, cu posibila marcare a 
unor pierderi. Este cunoscut faptul că veniturile atrase din investiţie sunt, de regulă, 
proporţionale cu riscul.  

 
II.d.  OFERTA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ DE INVESTIŢII 

II.d.1. Analiza caracteristicelor instrumentelor financiare – la cererea investitorului 

 Activitatea consultantului de investiíi priveşte identificarea: 
 drepturile şi avantajele rezultate din deţinerea de instrumente financiare; 
 riscurile determinate de investirea în instrumente financiare; 
 descrierea elementelor ce definesc fiecare instrument financiar; 
 identificarea şi descrierea clauzelor ataşate instrumentelor (de răscumpărare, de 

vânzare, de participare, de transformare, de de preferinţă, ş.a.); 
 estimarea randamentelor posibile a fi obţinute pe un interval de timp din investiţia 

efectuată în instrumentele respective raportate la conjunctura pieţelor financiare şi 
de mărfuri. 
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Funcţie de interesul investiţional sau pentru evidenţierea unui anumit titlu (emitent) sau 
grup de emitenţi, documentul elaborat va evidenţia caracteristicele specifice privind indicatorii 
economico-financiari şi respectiv indicatorii evoluţiei pe piaţa de capital – sigulari sau pe grup, 
inclusiv în comparaţie cu alţi indicatori aferenţi pieţelor financiare şi de mărfuri. 

II.d.2. Analiza caracteristicilor pieţelor reglementate – la cererea investitorului 
Activitatea de analiză a caracteristicelor pieţelor reglementate pe diferite intervale de 

timp presupune o analiză pe o perioadă de maxim 5 ani însă sunt şi cazuri de analiză pe întreg 
intervalul de evoluţie pe piaţă pentru a fi identificate evoluţiile ciclice. Analiza are în vedere 
factorii şi informaţiile precum: factorii investiţionali externi, nivelele de investiţii pe perioada dată, 
declaraţiile Guvernatorului BNR, date şi indicatori statistici, comparabili pe intervalele analizei,   
indicatorii macro-economici, cursul valutar, evoluţia inflaţiei, nivelul dobânzilor, indicatorii de 
consum, ş.a.  Analiza are în vedere evidenţierea: 

 pieţei şi localizarea geografică şi temporară; 
 reglementărilor privind tranzacşionarea, decontarea şi transferul; 
 indicilor de performanţă, capitalizarea şi volumul titlurilor tranzacţionate; 
 riscurilor asociate mecanismelor de funcţionare a pieţelor analizate; 
 evenimentelor ce pot influienţa preţul titlurilor; 
 altor informaţii pertinente ce sunt necesare emiterii unei decizii de investire. 

Se vor emite analize şi rapoarte cu referire la evoluţia caracteristicilor pieţei de capital 
pentru a se dispune de informaţiile necesare unei decizii de investire/dezinvestire intr-un 
portofolui de titluri de valori mobiliare. 

 
II.d.3. Analiza eficienţei investiţiilor pe un portofoliu definit – la cererea investitorului 

Se va  analiza fiecare tip de valori mobiliare cu evidenţierea avantajelor şi 
dezavantajelor utilizării acestor tipuri de instrumente. În cazul acţiunilor, caracteristicele 
importante privesc dividendele plătite, variaţiile cotaţiilor pe cauze şi factori principali care le-au 
generat, modificări de capital social, splintări, drepturi generate de deţinere (dividend, informare, 
votul şi dreptul de preemţiune). În cazul obligaţiunilor se fac referiri la calitatea de creditor şi 
dreptul de a încasa dobânzile aferente sumei date cu împrumut emitentului, dobânzile plătite 
periodic, scadenţa sau maturitatea, redobândirea întregii sume împrumutate.  
 Dacă investitorul solicită analiza unei anumite acţiuni, analiza eficienţei se adânceşte 
prin compararea datelor cuprinse în bilanţuri cu valoarea de piaţă a respectivului emitent. Poate 
fi oferită o ANALIZĂ FUNDAMENTALĂ care evidenţiază indicatorii financiari ai emitentului, 
calculaţi pe baza bilanţurilor şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale cu posibila previziune 
a evoluţiei ulterioară, o analiză swot substanţială, bazată pe informaţii publice. Prin utilizarea 
ANALIZEI TEHNICE pot fi estimate evoluţii ulterioare pe anumite intervale de timp şi prognoza 
unele praguri de atenţionare viitoare. 
 Pentru oricare tip de valoare mobiliară se verifică corelarea cu evoluţia principalilor indici 
ai pieţei şi concordaţa cu evoluţiile anterioare dar şi al altor evenimente critice, având în vedere 
momentul prielnic pentru fructificarea deţinerilor. Analiza valorilor mobiliare scoate în evidenţă 
randamentele investiţiei, volatilitatea preţului, etc. iar în cazul obligaţiunilor datele scadente şi 
perioadele de plată a dobânzii. 
 
 II.d.4. Emiterea de recomandări privind dobândirea/înstrăinarea unei valori mobiliare 

 Emiterea de recomandări cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de valori mobiliare 
este activitatea de final al unei consultaţii pentru investitori. 

Activitatea priveşte recomandarea utilizării unei pieţe organizate, reglementate, folosind 
societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF-uri) fiind evidenţiate condiţiile în care 
investitorul poate face asemenea operaţiuni. Se va prezenta investitorului modul de înscriere şi 
de verificare a calităţii de acţionar, recomandarea cu privire la circulaţia acţiunilor (vânzarea 
când preţul este mare sau sunt evenimente specifice de determinarea unei vânzări şi 
cumpărarea când preţul este mic sau sunt elemente determinative în acest sens). Piaţa de 
capital poate reacţiona la diverse informaţii şi se poate cumpăra într-un moment defavorabil 
(acţiunea a scăzut din cauze manageriale proprii şi nu va reveni curând) sau se poate vinde 
înainte de inversarea trendului de creştere (lipsa de informaţii).  
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II.d.5. Publicarea rapoartelor din domeniul valorilor mobiliare şi a pieţei bursiere 
Consultantul de investiţii poate comenta, furniza opinii sau poate publica evoluţiile 

anumitor titluri de valori mobiliare. Pot fi redactate şi publicate rapoarte comparative între 
emitenţii aceluiaşi domeniu de activitate, pe aceeaşi piaţă sau pe pieţe diferite. Rapoartele şi 
studiile despre titlurile de valorile mobiliare prezentate de consultantul de investiţii pot constitui 
repere cu impact semnificativ în analizele economico-financiare investiţionale. 
 
II.d.6. Alte tipuri de consultanţă de investiţii calificate de către Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare prin reglementări speciale ulterioare. 

 Pentru respectarea prevederilor art.69, alin.(1), lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 
în calitate de consultantul de investiţii particip în echipa formată cu evaluatorul autorizat şi 
auditorul financiar, desemnată a întocmi raportul de evaluare pentru determinarea valorii de 
răscumpărare a acţinilor unui emitent care se retrage de la tranzacţionare respectiv pentru 
retragere de la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.  
 
 Prin acreditarea ca şi evaluator autorizat UNEAR pentru evaluarea intreprinderilor 
respectiv evaluarea instrumentelor financiare sunt condiţii de a se evalua instrumentele 
financiare existente pe piaţa de capital şi folosi rezultatele în acţiunile de fuziuni/divizări, decizii 
de învestire/dezinvestire şi analize de profitabilitate a investiţiilor în instrumente financiare. 
 
 
   III. COMISIOANE  ŞI  ONORARII 

Pentru activităţile considerate ca fiind principale – II.d.3 (Analiza eficienţei investiţiilor pe un 

portofoliu definit)  şi II.d.4 (Emiterea de recomandări privind dobândirea/înstrăinarea unei valori 

mobiliare   ) comisioanele practicate sunt negociabile în funcţie de valoarea investită (valoarea în 
creştere determină scăderea comisionului) şi nu depăşesc maxim 5% din investiţie. Dacă între 
dobândirea şi înstrăinarea unor valori mobiliare investitorul utilizează informaţiile consultantului 
de investiţii, comisionul este în funcţie de plafonul minim al sumelor investite (cca 1.000 lei) 
folosindu-se o grilă de tarife avantajoasă. Comisioanele sunt negociabile pe intervale de timp, la 
începutul perioadei. 

Pentru activităţile – II.d.1. (Analiza caracteristicelor valorilor mobiliare – la cererea 

investitorului), II.d.2. (Analiza caracteristicilor pieţelor valorilor mobiliare – la cererea investitorului), 
II.d.5. (Publicarea rapoartelor efectuate în domeniul valorilor mobiliare şi a pieţei valorilor mobiliare) şi 
II.d.6. (Alte tipuri de consultanţă financiară calificate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin 

reglementări speciale ulterioare), onorariul perceput este de 20 EURO pe oră, plătibil la cursul 
oficial de schimb din ziua când se angajează consultanţa, pe fiecare activitate. Onorariul  este 
unic şi se negociază pentru eventualul mixt de  activităţi de consultanţă. 

Comisioanele percepute pentru activităţile principale sunt achitate la cumpărarea sau 
vânzarea valorilor mobiliare iar onorariile angajate pentru restul activitaţilor sunt achitate la 
predarea documentaţiilor către clientul investitor. 

 

   IV.INFORMAŢII  FINALE 

Pentru informaţii suplimentare sunteţi învitat să ne contactaţi prin telefon – GSM  

+40744643637 şi fix  +040230520101, fax  +040230520101,  respectiv pe adresa de mail  

office@nskokan.eu  sau pe website   www.nskokan.eu .  Pentru completarea contractului de 

consultanţă şi a programului de consultanţă de investiţii în valori mobiliare se va stabili locaţia 

de comun acord. 

Vă mulţumim pentru interesul acordat şi vă aşteptăm să deveniţi clientul nostru. 

mailto:office@nskokan.eu
http://www.nskokan.eu/
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Prezentul prospect de consultanţă de investiţii mă oblig să îl înmânez clienţilor, anterior 
angajării prestării serviciilor de consultanţă, îndeplinind obligaţia din art.43, alin.j) al 
Regulamentului CNVM nr.32/2006,              

 

Niculae SKOKAN, ing., ec. ……………………….. 


