
RSF- Instrument util în piața financiară non-bancară    RSF 

 

Vol. II • Nr. 3 • Noiembrie 2017                    100          

 

RFS – instrument util în piața financiară non-bancară 

 

 Sunt onorat să mă adresez auditoriului de înaltă ţinută pe care Revista de Studii 

Financiare (RSF) şi l-a format până în prezent, în ciuda faptului că este o publicaţie foarte 

tânără.  

 Am parcurs subiectele dezbătute în paginile revistei şi mărturisesc că apreciez în 

mod deosebit nivelul problematicilor ridicate precum şi substanţa opiniilor exprimate. 

Acest lucru mă face să cred cu tărie că echipa redacţională, cât şi colectivul ştiinţific al 

revistei, reprezintă o garanţie în plus că RSF va fi un instrument extrem de util deopotrivă 

pentru experţi, pentru cei care urmează cursuri de specializare dar şi pentru cei care sunt 

pur şi simplu pasionaţi de acest domeniu.  

 Pregătirea profesională continuă reprezintă o cerinţă sine qua non pentru cei care 

activează pe piaţa financiară non-bancară. Experţii şi specialiştii prezenţi pe cele trei pieţe 

(piaţa asigurărilor, piaţa de capital şi piaţa pensiilor private) trebuie să fie în permanenţă la 

curent cu cele mai recente evoluţii şi concepte. Numai aşa consumatorii vor putea beneficia 

de servicii de cea mai înaltă calitate. Ca urmare, eu cred că piaţa financiară din România are 

nevoie de o platformă solidă pentru expunerea ideilor şi a conceptelor ştiinţifice, iar Revista 

de Studii Financiare are toate premisele pentru a deveni un reper în acest sens, deoarece ea 

pune la dispoziţia specialiștilor dar și a consumatorilor o paletă complexă și eterogenă de 

subiecte, fapt care satisface nevoia de informare pe foarte multe paliere. Autoritatea de 

Supraveghere Financiară va monitoriza cu foarte mare atenţie acest aspect, întrucât 

protecţia consumatorului este unul dintre misiunile fundamentale pe care și le-a asumat. 

 Personal, am o afinitate deosebită faţă de asemenea iniţiative publicistice şi susţin în 

totalitate dezvoltarea acestui proiect, aflat încă la început de drum.   
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