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Un sector al serviciilor financiare stabil și dezvoltat sănătos pornește de la o  

populație educată, inclusiv din perspectiva unor cunoştinţe financiare solide. Importanța 

educației financiare este cu atât mai ridicată în ultimii ani, ca urmare a crizei financiare dar 

și a multiplelor schimbări demografice, economice și politice. 

De aceea, unul dintre proiectele prioritare derulate în ultimii doi ani de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară a fost organizarea unor evenimente de educație financiară, cu 

sprijinul universităților și mediului profesional, având ca scop sporirea gradului de 

conștientizare și înțelegere a serviciilor financiare pentru consumatorul final. 

Totodată, consolidarea nivelului profesional și de etică al celor care oferă servicii 

financiare publicului are un rol foarte important în creșterea încrederii consumatorilor și 

sporirea rezilienței piețelor. Eforturile autorităților și mediului privat de îmbunătățire a 

accesibilității, calității și caracteristicilor serviciilor financiare pentru consumatori sunt 

sortite eșecului dacă nu sunt dublate de o dezvoltare continuă a pregătirii profesionale a 

intermediarilor. Mai ales în contextului vitezei amețitoare cu care evoluează astăzi 

complexitatea produselor și a piețelor financiare, cerințele de conduită și capacitate 

profesională pentru specialiștii în domeniu sunt vitale atât pentru protejarea drepturilor 

consumatorului individual cât și pentru menținerea stabilității piețelor în ansamblu, iar 

exemplele negative din ultimii ani (local și internațional) constituie argumente puternice în 

sprijinul acestei abordări. 

In contextul acestor preocupări, colaborarea dintre mediul academic și mediul de 

afaceri este binevenită pentru analizarea oportunităților și provocărilor cu care se confruntă 

piețele financiare.  Revista de Studii Financiare (RSF) îşi propune să devină un mediu 

propice schimbului de idei şi experiențe, un cadru în care sunt testate ipoteze și se 

conturează noi abordări care să conducă la un mediu financiar mai robust și mai 

transparent, mai aproape de rolul său principal de catalizator al creșterii economice 

sustenabile. În paginile sale vor fi publicate lucrări ale unor profesionişti practicieni, dar și 

ale unor autori din lumea ştiinţifică şi universitară. În acest fel revista devine un important 

for de dezbatere care va contribui substanțial la îmbunătățirea educației financiare a 

populației, obiectiv primordial al Institutului de Studii Financiare. 

Acesta este scopul declarat al Revistei de Studii Financiare - care începe prin acest 

volum lunga sa existenţă, sperăm noi – să ne educăm, să ne perfecționăm şi să educăm mai 

departe, creând astfel șansa de a fi părtași la o societate bazată pe cunoaştere şi îmbunătăţiri 

continue. 

 


