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RFS la început de drum 
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 Revista de Studii Financiare (RSF) este editată de Institutul de Studii Financiare şi 

îşi porpune să fie vectorul de imagine al preocupărilor profesional-ştiinţifice ale acestui 

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

unor autori din lumea ştiinţifică şi universitară, din ţară şi din străinătate, precum şi ale unor 

tineri cercetători. Conţinutul revistei vizează teme din domeniul financiar precum: piaţa de 

capital, asigurările-reasigurările, pensiile private dar şi din alte medii precum cel academic, 

al afacerilor etc. 

 Revista apare de două ori pe an și este structurată pe două secțiuni: Studii și 

cercetări ce va cuprinde articole de cercetare și diferite studii în domeniul financiar și  RSF 

vă recomandă cu materiale referitoare la bune practici, eseuri, opinii, recenzii de carte 

economică în domeniul financiar, evenimente,  personalități în domeniu, noutăți etc. 

 Revista își propune să ofere suport profesional pentru toți cei care realizează 

cercetari științifice în domeniul financiar și să încurajeze dezbaterea științifică, scopul 

acesteia fiind promovarea schimbului de experiență între cercetatorii din Romania și între 

aceștia și cei din comunitatea internațională a serviciilor financiare.  

Revista de Studii Financiare va acoperi următoarele subiecte: 

 piața de capital; 

 asigurări-reasigurări; 

 pensii private; 

 piaţa bancară; 

 guvernanță corporativă; 

 contabilitate și audit; 

 management general și marketing;  

 afaceri cu legatură sau cu implicații în mediul financiar; 

 macro și microeconomie; 

 politici economice, naționale și internaționale, relevante pentru domeniu financiar; 

 managementul riscurilor financiare, operaţionale şi reputaţionale; 

 managementul riscurilor operaționale generate de sistemele informatice; 

 managementul crizelor financiare; 

 comportamentul consumatorului de servicii financiare; 

 alte arii de cercetare în domeniul financiar cum ar fi pregătirea, perfecţionărea şi 

specializărea profesională în domeniul serviciilor financiare, informarea și 

educarea în domeniul financiar etc. 

 RFS va deveni locul unde îşi vor aduce contribuţia tot mai mulţi specialişti în 

domeniul financiar şi a căror opinie legată de numeroasele subiecte de interes general vor 

face din publicaţia noastră una de interes, în conţinutul căreia sperăm că se vor găsi soluţii 

la probleme reale cu care se confruntă cetăţenii, organizaţiile şi nu numai. Desigur, suntem 

conştienţi că doar calitatea subiectelor abordate şi a soluţiilor furnizate va determina 

cititorii să solicite revista, să caute în interiorul acesteia studii și cercetări în domeniul 
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financiar, opinii ale specialiştilor, dezbateri pe probleme controversate, bune practice, studii 

de caz cu aplicabilitate în propriul domeniu de activitate. Este motivul pentru care am 

pornit la editarea acestei reviste cu convingerea că prin conținutul său va deveni o 

necesitate pentru membrii ISF şi în egală măsură pentru specialiştii în domeniul financiar, 

va constitui un veritabil document de lucru menit să dea soluţii problemelor din acest 

domeniu, să constituie un instrument la care investitorii, organizaţiile şi specialiştii vor 

apela cât mai frecvent. Calitatea revistei va constitui suportul pentru indexarea ei în cele 

mai reputate baze de date internaţionale. 

 Cu toate acestea putem afirma, fără riscul de a greşi, că ne aflăm la început de drum. 

Din învăţăturile lui Tao ştim că „o călătorie de o mie de leghe începe cu primul pas”. 

Drumul nu va fi uşor, dar sperăm că, prin eforturi comune ale redacției și al membrilor ISF, 

să-l străbatem împreună şi să putem constata, în timp, că în mare parte ambiţiile şi dorinţele 

noastre au fost realizate. 


