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În piața financiară activează oameni având diferite profesii și specializări, iar toți 

aceștia au drept numitor comun profesionalismul, înțelegând prin aceasta capacitatea de a 

acumulare a unor  cunoștințe noi,  de  îmbunătățire a competențelor și abilităților în 

domeniul financiar.  Accesul facil la informații și cunoștințe de specialitate impulsionează 

profesioniștii din toate domeniile să se perfecționeze, să fie la curent cu noile reglementări. 

Formarea profesională continuă, formală sau informală este astăzi o necesitate, derivată din 

evoluțiile și modificările ce au loc într-un ritm alert.  

Revista Institutului de Studii Financiare și-a propus să prezinte și să dezbată 

noutățile și subiectele de interes pentru cei care activează într-una din piețele financiare 

nebancare și să contribuie alături de cursurile susținute în cadrul ISF la creșterea nivelului 

de cunoștințe și competențe ale profesioniștilor din domeniul financiar, la formarea lor 

profesională continuă.  

Institutul de Studii Financiare susține obiectivul Autorității de Supraveghere 

Financiară de formare profesională continuă într-un cadru formal de acumulare și dobândire 

a cunoștințelor și de evaluare a lor. Totodată,  supune atenției studii, cercetări și analizează 

tendințe, practici și abordări specifice. 

Îmi exprim speranța ca această revistă să sprijine activitatea ISF și să contribuie la 

creșterea calității activității entităților din piețe, a încrederii în piața financiară din România, 

prin aportul la instruirea specialiștii pieței în beneficiul consumatorilor. Acest deziderat este 

avut în vedere de reglementările europene care impun noi standarde de formare 

profesională, de dezvoltare a competențelor. 

Fie că vorbim de IDD, MIFID II, PRIIPS sau de KID, transpunerea acestora trebuie 

să ducă la transparență, informare corectă, aplicarea principiilor de etică și administrarea 

conflictelor de interese pentru a nu prejudicia clienții. 

Din această perspectivă ISF are un rol important în asigurarea managementul 

calității structurării ocupațiilor, a pofilelor sau standardelor ocupaționale, a definirii 

competențelor, a structurii cursurilor care să asigure cunoștințele și abilitățile necesare 

pentru personalul entităților financiare, până la examinarea și evaluarea acestora într-un 

sistem omogen, conectat cu cerințele europene, cu cele sectoriale și cu abordările naționale. 

Prin intermediul membrilor săi, principalele asociații profesionale ale pieței 

financiare, aceste obiecte vor putea fi atinse mai ușor prin conectarea permanent cu 

realitatea, pentru eficientă, pragmatism și proporționalitate. Tot ce facem trebuie să plece de 

la nevoi, de la riscuri, să avem o abordare corelată cu realitățile. Nevoile de formare nu vin 

din cărți. Sunt aduse de viața de zi cu zi, de dezvoltarea noilor produse, de tendințele 
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tehnologice, de reglementările internaționale și nu în ultimul rând de crize. Pentru a 

gestiona crizele trebuie să avem profesioniști. Pentru a-i avea avem nevoie de formare 

profesională de calitate, care să fie relevantă și certificată într-un sistem recunoscut global. 

Europa însemnă circulația serviciilor dar și a persoanelor, înseamnă un set comun de valori 

recunoscute prin certificări și evaluări, prin recunoașterea acestora. 

 Piața financiară este o piață a încrederii unde doar profesioniștii instruiți și 

certificați corespunzător, vor face față unor cerințe în continuă transformare. ISF îi va ajuta 

pe acești profesioniști, inclusiv prin Revista ISF, să fie pregătiți pentru schimbări, și să 

dovedească un nivel ridicat de competență în activitatea profesională. 

 

Succes ISF și Revistei Institutului de Studii Financiare ! 

 


