
Notă fundamentare 

 referitoare la Regulamentul privind formarea profesională a specialiștilor și 

operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

 

Proiectul Regulamentului privind formarea profesională a specialiștilor și operatorilor 

care își desfășoară activitatea pe pieţele financiare supravegheate de către A.S.F.,  vizează 

formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe cele trei 

piețe supravegheate de către A.S.F. ce se regăsesc în Lista ocupaţiilor din COR specifice 

pieţelor supravegheate de către A.S.F.,care nu a fost încă finalizată, precum și a celor care 

se află în relații de muncă cu entitățile înregistrate la ASF. 

Proiectul Regulamentului menţionat reprezintă o reglementare integrată  emisă la nivelul 

autorității care prevede o nouă abordare a activităţii de formare profesională în contextul  

arhitecturii instituţionale existente, prin preluarea celor mai bune practici privind 

calificarea/atestarea profesională şi pregătirea profesională continuă. 

Astfel, formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe 

cele trei piețe financiare va avea la bază modelul unei abordări axate pe dobândirea de 

competențe profesionale, precum și pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de 

competență privind cunoștințele, deprinderile și aptitudinile.   

Pentru furnizorii de programe de formare profesională sunt fixate noi obiective care trebuie 

urmărite îndeaproape pe parcursul activităţii  desfășurate şi care vizează această trecere de 

la formarea profesională bazată pe acumularea de cunoştinte la cea bazată pe dobândirea de 

competenţe profesionale. 

Precizăm că prin elaborarea acestui regulament s-a urmărit creşterea calității, eficienței și 

coerenței activității de pregătire profesională prin preluarea celor mai bune practici aplicabile 

celor trei pieţe financiare, printr-o abordare unitară şi o reconfigurare a obiectivelor acestei 

activităţi. 



În acest context, promovarea noilor concepte de formare profesională bazate pe evaluarea 

competenţelor în baza standardelor ocupaţionale europene, va fi asigurată de Institutul de 

Studii Financiare care va susţine dezvoltarea acestei activităţi. 

 Prin intermediul acestui proiect de act normativ se stabilește un cadru unitar instituțional, 

conceptual și procedural prin care se va realiza formarea profesională, respectiv 

calificarea/atestarea profesională și pregătirea profesională continuă a specialiștilor și 

operatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul celor trei pieţe financiare supravegheate 

de către A.S.F.. 

Astfel, în noul context, calificarea/atestarea profesională și pregătirea profesională continuă 

sunt concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc interacțiuni și pârghii de 

autoreglare menite să adapteze permanent formarea specialiștilor și operatorilor din cadrul 

celor trei sectoare de supraveghere financiară la dinamica proceselor și sistemelor de 

pregătire care să asigure o profesionalizare la nivelul standardelor europene. 

În aceste condiţii, furnizorii de programe de formare profesională sunt obligaţi să contribuie la 

construcţia unui cadru integrat de formare profesională şi să asigure trecerea de la formarea 

profesională bazată pe acumularea de cunoştinţe la cea bazată pe dobândirea de 

competenţe profesionale prin aplicarea conceptului de dezvoltare cumulativă a nivelului de 

competență privind cunoștințele, deprinderile și aptitudinile.   

Totodată, furnizorii de programe de formare profesională vor identifica necesitățile de formare 

profesională din cadrul celor trei pieţe financiare şi vor actualiza permanent tematicile în 

conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă acestora. 

Potrivit noului cadru de reglementare al formării profesionale Autorităţii de Supraveghere 

Financiară îi vor reveni o serie de sarcini, şi anume: 

- va asigura coordonarea activității de standardizare, formare și evaluare a competențelor 

profesionale existente pe piețele financiare, prin intermediul I.S.F.; 

- va autoriza furnizorii de programe de formare profesională în anumite condiții și pe baza 

unei documentații care să ateste, de exemplu pentru conducerea entității, o bună reputaţie 

profesională pentru a asigura o administrare prudentă; 



- va solicita în vederea analizării documentației depuse de entitatea în cauză orice alte 

informaţii şi documente, după cum va dispune acțiuni de control; 

- va înregistra furnizorii de programe de formare profesională autorizaţi, precum și lectorii 

aflati pe lista transmisă  într-un registru al furnizorilor de programe de formare profesională și 

al lectorilor pe care îl va actualiza o data pe an în luna octombrie şi va asigura publicarea pe 

site; 

- va retrage autorizația unui furnizor de programe de formare profesională în mai multe situaţii 

dintre care subliniem: 

- dacă s-au constatat abateri de la reglementările aplicabile cu ocazia acțiunilor de 

supraveghere sau control;  

- dacă urmare a acțiunilor de verificare reiese că în ultimul an a desfășurat cursuri 

pentru mai puțin de 5% din totalul cursanțiilor înregistrați în anul precedent pe piața în 

care își desfășoară activitatea. 

-va aproba organizarea examenului de absolvire a cursului de formare profesională şi va 

desemna comisia de examinare;  

- va deține atributele de conţinut şi control privind activitatea de examinare în condiţiile 

dezvoltării cumulative a nivelului de competenţe prin formarea profesională. 

Apreciem că prin aplicarea acestui act normativ care asigură o dezvoltare cumulativă a 

nivelului de competență privind cunoștințele, deprinderile și aptitudinile se creează  premisele 

atingerii obiectivelor instituţionale ale A.S.F., prin asigurarea competitivității, bunei funcționări 

şi dezvoltării celor trei pieţe supravegheate, precum şi promovarea încrederii în aceste piețe. 

 

 


