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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

                                                                                                      

REGULAMENT 
privind formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care  

își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate  
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 
 

                                                      - PROIECT - 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) ,art.3 alin. (1) lit. b), art. 5, 

coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (31) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa 

de capital cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 5 lit. h3)  art. 34 alin. (3) lit. f), alin. (6) şi ale art. 35 

alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a 

asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 741 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, 

 

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Finanaciară din 

cadrul ședinței din data de .........../......./2015  
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Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament: 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește cadrul legal în baza căruia se realizează 

formarea profesională, respectiv calificarea/atestarea profesională și pregătirea 

profesională continuă a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe 

piețele financiare supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

denumită în continuare A.S.F. 

Art. 2. – Furnizarea de programe de formare profesională va asigura trecerea de 

la examinarea cunoștințelor la evaluarea competențelor, şi va fi aliniată la cerinţele 

europene şi adaptată noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele 

legislative, de dinamica pieţelor și a cadrului european, pentru a asigura maturizarea 

celor trei pieţei financiare şi crearea capacităţii acestora de a face faţă concurenţei 

induse de globalizare sau efectele crizelor economice. 

Art. 3. -  A.S.F. va asigura coordonarea activității de standardizare, formare și 

evaluare a competențelor profesionale existente pe piețele financiare, prin intermediul 

Institutului de Studii Financiare, denumit în continuare I.S.F.. 

Art. 4. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au 

semnificaţia prevăzută în legislația aplicabilă în domeniul pieței de capital, asigurărilor-

reasigurărilor și pensiilor private. 

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii:  

a) acţiune cu caracter ştiinţific şi profesional –  participarea la sesiuni/seminarii 

ştiinţifice cu diverse teme din domeniul pieței de capital, asigurărilor-

reasigurărilor și pensiilor private susținute de lectori;  

b) atestat profesional – document emis de către A.S.F. în baza unui certificat de 

absolvire a cursurilor de calificare/atestare profesională organizate de furnizorii 



3 
 

de programe de formare profesională prin care se recunoaște calitatea dobândită 

de către persoana participantă;  

c) calificare/atestare profesională - pregătire teoretică şi practică realizată prin 

intermediul furnizorilor de programe de formare profesională în vederea asigurării 

cunoştinţelor sau/și competențelor necesare desfășurării de către specialiști și 

operatori a anumitor activități specifice derulate pe piețele financiare 

supravegheate de către A.S.F.; 

d) certificat de absolvire – document eliberat de furnizorii de programe de formare 

profesională în urma promovării examenului de absolvire a cursurilor de formare 

profesională; 

e) competență – capacitatea de a utiliza cunoştinţe, aptitudini și abilităţi personale 

pentru realizarea cu succes a unor activități care conduc la un rezultat așteptat; 

f) furnizor de programe de formare profesională – entitate care desfășoară activități 

de formare profesională și care este autorizată de către A.S.Fpentru a organiza 

cursuri de calificare/atestare profesională și pregătire profesională continuă 

pentru specialiștii și operatorii care își desfășoară activitatea pe piețele financiare 

supravegheate de către A.S.F.; 

g) lector – persoană fizică cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență , sau 

cadre didactice universitare din domeniul financiar;   

h) operator – persoană fizică care au cel puțin studii medii, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat, și care desfășoară activități pe piața de capital sau pe piața 

asigurărilor - reasigurărilor; 

i) organism de formare profesională - entități care sunt atestate de către A.S.F. 

pentru a organiza cursuri de formare profesională pentru specialiștii și operatorii 

care desfășoară activități pe piața de capital și care includ, fără a se limita la 

acestea, asociații profesionale, instituții de invațământ superior și operatori de 

piață; 

j) persoană juridică specializată - societate comercială  care desfășoară activități 

de formare profesională și care este avizată de către A.S.F. pentru a derula 

cursuri de formare profesională a agenților de marketing persoane fizice care 

activează în cadrul sistemului de pensii private; 

k) pregătire profesională continuă - actualizarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor, 

aptitudinilor şi a conduitei profesionale a specialiştilor și operatorilor înregistrați în 

evidențele A.S.F. care desfășoară activități specifice celor piețelor financiare 

aflate sub supravegherea A.S.F., asigurată prin participarea la cursuri de formare 
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profesională/acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional organizate de către 

furnizorii de programe de formare profesională;    

l) sesiune ştiinţifică - întruniri cu scopul de a prezenta şi dezbate lucrări ştiinţifice 

sau anumite subiecte cu caracter ştiinţific sau profesional, de interes comun în 

domeniul economic/juridic/tehnic, după caz, cu implicații asupra activității 

desfășurate în cadrul entităților autorizate, înregistrate, reglementate și 

supravegheate de către A.S.F.;   

m) seminar ştiinţific - cercuri de studii, reuniuni de specialişti sau tehnicieni 

organizate în scopul aprofundării unei tematici profesionale sau ştiinţifice, grup 

de studii, cu scop didactic, prin care se fixează şi se aprofundează cunoştinţele 

acumulate sau se execută lucrări practice, cu implicații asupra activității 

desfășurate în cadrul entităților autorizate, înregistrate, reglementate și 

supravegheate de către A.S.F.; 

n) sistem e-learning - sistem de formare profesională online care constă într-o serie 

de cursuri sau acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional organizate de către 

furnizorii de programe de formare profesională aflați în evidențele A.S.F. şi care 

furnizează materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de 

către participanţii la cursurile de formare profesională continuă într-o manieră 

proprie, fără a-i constrânge să fie prezenţi într-o sală de curs;  

o) specialist – persoane fizice care au studii superioare absolvite cu diplomă de 

licență sau  diplomă, după caz, și care își desfășoară sau urmează să își 

desfășoare activitatea pe piețele financiare supravegheate de către A.S.F..  

Art. 5. – Dispoziţiile prezentului regulament se aplică specialiştilor și operatorilor 

care se regăsesc în Lista ocupațiilor din C.O.R. specifice piețelor supravegheate de 

către A.S.F., prevăzută în anexa nr. 1, și își vor desfășura/desfășoară activitatea pe 

piețele financiare supravegheate de către A.S.F.. 

Art. 6. – (1) Prezentul regulament se aplică și specialiștilor și operatorilor care se 

află în relații de muncă cu entitățile înregistrate la A.S.F.. 

(2) Dispozițiile prezentului regulament nu se aplică programelor interne de 

pregătire profesională concepute și derulate pentru proprii salariați de către entitățile 

autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F.. 
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CAPITOLUL II 

Autorizarea furnizorilor de programe de  

formare profesională și funcționarea acestora 

 

 

Art. 7. – (1) Furnizorii de programe de formare profesională care își desfășoară 

activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F. pot fi: 

I.S.F., organisme de formare profesională, persoane juridice specializate, administratori 

ai fondurilor de pensii, agenți de marketing - persoane juridice. 

(2) Pentru piața asigurărilor mai pot fi furnizori de programe de formare profesională, 

în sensul prevederilor prezentului regulament, societățile de asigurare autorizate de 

către A.S.F. care organizează programe de pregătire profesională în mod exclusiv 

pentru persoanele implicate în activitatea de bancassurance care sunt angajate ale 

agenților de asigurare subordonați cu care au relații de colaborare. 

Art. 8. – Furnizorii de programe de formare profesională prevăzuți la art. 7 vor 

urmări în cadrul activității desfășurate realizarea următoarelor obiective: 

a) trecerea de la formarea profesională bazată pe acumularea de cunoştinţe la cea 

bazată pe dobândirea de competenţe profesionale – cunoştinţe, deprinderi, 

aptitudini; 

b) identificarea tendințelor privind necesitățile de formare profesională a 

specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare 

supravegheate de către A.S.F. şi actualizarea permanentă a tematicilor de curs 

în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

Art. 9. – (1) Formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care își 

desfășoară activitatea în cadrul celor trei piețe financiare aflate sub supravegherea 

A.S.F. 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, aptitudinile precum și nivelul de 

autonomie și responsabilitate. 
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(2) Competențele obținute prin programele și activitățile de formare profesională 

trebuie să asigure: 

a) capacitatea specialistului și operatorului de a analiza, combina și utiliza în mod 

autonom nivelul de cunoaștere, abilitățile și competențele generale și cele 

profesionale în acord cu specificul domeniului în care își desfășoară activitatea; 

b) capacitatea specialistului și operatorului de a face față evenimentelor legislative 

armonizate cu cele la nivel european, precum și adaptarea sa la situațiile de 

criză. 

Art. 10. – Furnizorul de programe de formare profesională este autorizat de către 

A.S.F. dacă întrunește cumulativ  următoarele condiții:  

a) dispune de o dotare tehnică adecvată şi de spațiu amenajat pentru sălile de curs 

și personal corespunzător activității ce urmează a fi desfășurate; 

b) conducerea entității face dovada  profesionale şi probităţii morale care asigură o 

administrare prudentă;   

c) persoanele din conducerea entității nu au fost condamnate printr-o hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de 

încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare 

sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică;   

d) conducerea entității nu se află sub incidenţa unor sancţiuni aplicate de autorităţi 

de supraveghere în domeniul economic şi financiar din România, din alt stat 

membru sau dintr-un stat terţ;   

e)  administratorii/membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi 

directorii/membrii directoratului entităţii au studii superioare absolvite cu examen 

de licenţă sau  diplomă, după caz, şi experienţă profesională în domeniul care se 

circumscrie activităţii de pregătire profesională.   

Art. 11. – (1) Obținerea calității de furnizor de programe de formare profesională 

de către entitățile prevăzute la art. 7 se realizează în baza unei documentații care se va 

depune la Registratura generală a A.S.F. şi care va cuprinde, după caz, următoarele:   

a) cererea de acordare a calității de furnizor de programe de formare profesională, cu  

semnătura olografă a reprezentantului legal al entităţii şi ştampila acesteia; 

b) documentele de constituire sau/și dovada înregistrării în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor ţinut de Ministerul Justiţiei conform legislației în materie, în copie 

certificată de instanța competentă; 
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c) încheierea judecătorului-delegat de pe lângă Oficiul Național al Registrului 

Comerţului privind constituirea şi înregistrarea societăţii, în copie certificată de 

Oficiul Național al Registrului Comerţului; 

d) documentele de constituire și certificatul de înregistrare la Oficiul Național al 

Registrului Comerţului, în copie certificată de Oficiul Național al Registrului 

Comerţului; 

e) organigrama și regulamentul de organizare și funcționare în cazul furnizorilor de 

programe de formare profesională prevăzuţi la art. 7 alin. (2); 

f) datele de identificare ale personalului care fac parte din conducerea entităţii 

(membrii consiliului de administrație / directorii / conducerea executivă). Prin date 

de identificare se înţelege: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, 

codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, 

seria şi numărul actului de identitate ori, pentru cetăţenii străini, ale paşaportului, 

domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, 

etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţară, după caz); 

g) curriculum vitae, pentru persoanele din conducerea entităţii; 

h) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în 

termenul de valabilitate prevăzut de legislaţia în vigoare, pentru personalul din 

conducerea entităţii din care să reiasă că nu are fapte incompatibile cu activitatea 

pe care o va desfășura; 

i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii, sub 

semnătură olografă, din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile 

prevăzute la art. 16 și care să respectele cerințele prevăzute la alin. (3); 

j) denumirea şi tematica cursurilor ce urmează a se organiza cu indicarea categoriei 

de curs din care fac parte precum și programa analitică a fiecărui curs, respectiv 

materialele suport pentru cursurile organizate; 

k) documente necesare înscrierii în registru a lectorilor conform alin. (2); 

l) regulamentul de desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor emis în baza 

metodologiei prevăzute în anexa nr. 2  ; 

m) dovada achitării în contul A.S.F. a sumelor stabilite conform reglementărilor în 

vigoare. 

(2) Înscrierea în registru a lectorilor se va efectua doar cu condiția prezentării 

următoarelor documente : 
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a) curriculum vitae, din care să reiasă că deține o experiență de minimum 5 ani în 

activitatea specifică pieței financiare aflată sub supravegherea A.S.F. pentru care 

va opta; 

b)  certificatele de cazier judiciar şi fiscal, în original, aflate în termenele de 

valabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare; 

c) declaraţiile pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte 

dacă aceştia au fost sau nu au fost sancţionaţi pentru încălcarea legislaţiei din 

domeniul financiar-bancar; 

d) declaraţiile cu privire la respectarea confidenţialităţii subiectelor de examen. 

(3) Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al entității va fi 

anterioară datei de înregistrare la A.S.F. a documentației, după cum urmează:  

a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice române; 

b) cu cel mult 15 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice străine. 

Art. 12. - A.S.F. poate solicita în vederea analizării documentației prevăzute la 

art. 11 depuse de entitatea în cauză orice alte informaţii şi documente și poate dispune 

acțiuni de control. 

   Art. 13. - (1) A.S.F. va elibera autorizația în termen de maximum 20 de zile 

lucrătoare de la data depunerii documentației complete.  

(2) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor 

prezentate iniţial, din iniţiativa A.S.F. ori a potențialului furnizor de programe de 

pregătire profesională, suspendă termenul de 20 de zile lucrătoare, care reîncepe să 

curgă de la data depunerii acestora.   

Art. 14. - (1) A.S.F. va înregistra furnizorii de programe de formare profesională 

autorizaţi 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 dată pe an în luna 

octombrie şi va asigura publicarea pe site-ul propriu.  

(2) Pentru menţinerea în registrul prevăzute la alin (1), furnizorii de programe de 

formare profesională și lectorii vor achita o taxă anuală în conformitate cu prevederile 

legale. 

(3)  Furnizorul de programe de formare profesională va afişa la sediul său, la loc 

vizibil, va publica pe pagina proprie de internet autorizația și va face publicitate doar 

după eliberarea de către A.S.F. a autorizației privind calitatea dobândită. 
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Art. 15. - (1) Modificările intervenite în condițiile și documentele care au stat la 

baza obținerii calității de furnizor de programe de formare profesională vor fi supuse 

aprobării A.S.F. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii acestora, 

cu anexarea documentelor aferente. 

 (2) A.S.F. va decide cu privire la aceste modificări în termen de 20 de zile 

lucrătoare şi va emite, în cazul aprobării acestora, un act individual iar în cazul 

respingerii, o decizie motivată.   

  Art. 16. - A.S.F. nu va elibera autorizaţia de furnizor de programe de formare 

profesională unei entităţi, dacă aceasta se află în una din următoarele situații:   

a) dacă împotriva acesteia a fost deschisă procedura prevăzută de legislaţia privind 

insolvenţa sau se află deja în procedura de insolvenţă;   

b) dacă un membru al personalului de conducere are antecedente penale 

prevăzute de legislația în vigoare şi/sau a fost sancţionat de către 

A.S.F./C.S.A/C.N.V.M/S.S.P.P, Banca Naţională a României, sau de alte 

autorităţi cu interzicerea temporară sau definitivă a exercitării oricărei activităţi 

profesionale reglementate de acestea,.   

Art. 17. - (1) A.S.F. poate retrage autorizația unui furnizor de programe de 

formare profesională în oricare dintre următoarele situaţii:   

a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;   

b) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 care au stat la baza 

acordării  autorizației;   

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

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

piața în care își desfășoară activitatea;   

d) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura prevăzută de legislaţia privind 

insolvenţa și falimentul;   

e) dacă se constată că autorizația a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau 

informaţii false ori care au indus în eroare; 

f) nu şi-a respectat obligaţia privind achitarea taxei anuale de menţinere în  

registrul prevăzut la art. 14 alin. (1) în cuantumul şi la termenele stabilite; 

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

supraveghere sau control. 
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(2) În cazul retragerii autorizației potrivit alin. (1) lit a), cererea de retragere 

transmisă către A.S.F. de către furnizorul de programe de formare profesională va fi 

însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al acestuia, în 

original, din care să reiasă dacă entitatea are sau nu datorii financiare faţă de A.S.F., 

precum şi dovada achitării sumei pentru retragerea autorizației prevăzute de 

reglementările în vigoare.   

(3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizației la cererea furnizorului de 

programe de formare profesională, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la 

data înregistrării cererii.   

Art. 18. - (1) Retragerea de către A.S.F. a autorizației nu produce efecte asupra 

recunoaşterii calităţii de absolvent pentru persoanele care au urmat cursuri şi au 

promovat examenele aferente până la data retragerii autorizației.  

(2) Persoanele care nu au susţinut sau nu au promovat examenul aferent 

cursului urmat la furnizorul de programe de formare profesională căruia i s-a retras 

autorizația pot susţine acest examen organizat pentru un curs similar la un alt furnizor 

de programe de pregătire profesională.     

Art. 19.  A.S.F va radia din registru furnizorii de programe de formare profesională 

pe acei furnizori cărora le-a fost retrasă autorizația, în condițiile art. 17. 

Art. 20. - A.S.F. va radia din registru lectorii prevăzuți la art. 14 alin. (1) dacă se 

regăsesc în una din următoarele situații: 

a) au solicitat din proprie inițiativă radierea; 

b) nu și-au respectat obligația privind achitarea taxei anuale prevăzute la art. 14   

alin. (2); 

c) au intervenit modificări în documentele depuse în conformitate cu art. 11 alin. (1) 

lit. k).  

d)  

CAPITOLUL III 

 

Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare/atestare profesională 

 

Art. 21. - (1) Persoanele fizice se pot înscrie la cursurile organizate de furnizorii 
de programe de formare profesională dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 
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a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;  
b) să aibă cel puţin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau 

echivalentă;   
c) nu au fost sancționate de autoritățile române sau străine din cadrul sistemului 

financiar-bancar cu interdicția temporară sau definitivă de a desfășura activități în 
sistemul în care au activat; 

d) nu are înscrise în certificatul de cazier judiciar și cel fiscal fapte incompatibile cu 
activitatea desfășurată în calitățile prevăzute în lista prevăzută la art. 5.   

(2) Pentru fiecare din persoanele înscrise la seriile de curs si examen, furnizorul 
de programe de formare profesională trebuie să întocmească un dosar care va cuprinde 
cel puțin următoarele informații şi documente: 

a) numele și prenumele persoanei, cetățenia, data și locul nașterii, CNP-ul sau 

echivalentul acestuia; 

b) adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail; 

c) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele străine), în copie; 

d) perioada în care se desfășoară cursul; 

e) tipul și codul cursului pe care îl urmează; 

f) data la care se susține examenul; 

g) dovada achitării sumelor  pentru curs și examen. 

(3) Programul de calificare/atestare profesională se poate desfăşura sub forma 

cursurilor organizate de către furnizorii de progame de formare profesională în săli de 

curs sau sub forma cursurilor organizate în sistem online (sistemul e-learning) și 

finalizate cu susţinerea unui examen.   

Art. 22. - În urma promovării examenului prevăzut la art. 21 alin. (3), persoanele 
fizice obţin un certificat de absolvire a cursului de la furnizorii de programe de formare 
profesională, prezentat în anexa nr. 4.   

Art. 23. - (1) Pentru desfășurarea cursurilor, furnizorii de programe de formare 

profesională au obligația să prezinte A.S.F. o situație trimestrială a cursurilor pe care 

urmează a le efectua. 

(2) A.S.F. aprobă situația trimestrială a cursurilor în baza unei documentații 

depuse la Registratura generală  a A.S.F. cu cel puțin 20 de zile lucrătoare anterior 

trimestrului pentru care se face planificarea și va cuprinde următoarele informaţii: 

a) tipul de curs și codul atribuit seriei de curs;   

b) programa analitică și bibliografia obligatorie; 

c) lista lectorilor;   

d) perioada și locul desfăşurării cursului și orarul;   

e) data programării examenului de absolvire a cursului;   
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f) persoanele nominalizate de furnizorii de programe de formare profesională 

pentru a face parte din comisiile de examinare; 

g) cuantumul sumelor individuale percepute pentru curs şi examen.   

(3) A.S.F. aprobă situația trimestrială a cursurilor ce urmează a fi efectuate de 

furnizorul de programe de formare profesională în termen de 15 zile lucrătoare de la 

depunerea documentaţiei complete prevăzute la alin. (2).   

 

Art. 24. - Furnizorii de programe de formare profesională au obligaţia să 

organizeze şi să desfăşoare cel puţin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive de 

la data obținerii calității de furnizor de programe de formare profesională.   

Art. 25. - În vederea respectării prezentului regulament furnizorii de programe de 

formare profesională vor asigura: 

a) stabilirea duratei unui curs de calificare/atestare profesională în raport cu 

complexitatea şi specificul acestuia, fără a se aloca mai puţin de 30 de ore; 

b) existența dotărilor tehnice corespunzătoare, în funcţie de specificul cursului; 

c) distribuirea de suporturi de curs tuturor cursanților.  

Art. 26. - Furnizorii de programe de formare profesională au obligația de a 

asigura continuitatea cursurilor în situaţia în care un lector îşi întrerupe activitatea, prin 

înlocuirea în timp util cu un alt lector care îndeplinește cerințele A.S.F..   

Art. 27. - (1) Retragerea de către A.S.F. a autorizației unui furnizor de programe 

de formare profesională se realizează cu condiția finalizării cursurilor aflate în derulare 

și restituirii, după caz, participanților sumele aferente examinării. 

(2) Organizarea examenului aferent cursurilor susținute de către furnizorul de 

programe de formare profesională aflat în situația prevăzută la alin. (1) se va efectua de 

către un alt furnizor de programe de formare profesională, cu respectarea tuturor 

prevederilor prezentului regulament.   
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CAPITOLUL IV 

 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a  

cursurilor de calificare/atestare profesională și modalitatea de 

examinare/evaluare a competențelor 

 

 

 

  Art. 28. – (1) Furnizorul de programe de formare profesională va solicita A.S.F. 

aprobarea organizării examenului de absolvire a cursului de formare profesională, 

urmând ca acesta să fie susținut în cel mult 20 de zile lucrătoare, începând cu ziua 

următoare finalizării cursurilor.            

  (2) În cazul în care intervin modificări privind locul, data şi/sau ora de susţinere a 

examenului de absolvire, furnizorul de programe de formare profesională are obligația 

de a informa în consecință atât participanţii, cât și A.S.F., cu 3 zile lucrătoare înainte de 

data examenului.  

Art. 29. - Înscrierea la examenul de absolvire se realizează din oficiu pentru 

persoanele care au participat la cursul aferent sau la cerere pentru persoanele care au 

fost respinse sau au absentat de la examenul de absolvire a cursului urmat.   

Art. 30. - (1) A.S.F. va desemna o comisie de examinare pentru susţinerea 

examenului de absolvire a cursului formată din maximum 3 membri permanenţi, dintre 

care unul va fi desemnat preşedinte al comisiei, și 2 membri supleanți.   

 (2) Nu pot face parte din comisia de examinare persoanele care au rude sau 

afini, până la gradul IV inclusiv, printre candidați. 

(3) Membrii supleanţi  înlocuiesc reprezentanții titulari ai comisiei de examinare 

aflați în situații de indisponibilitate.   

 Art. 31. – Comisia de examinare are următoarele atribuţii:   

a) asigură tragerea la sorţi a subiectului şi sigilează plicurile cu grilele de examen şi 

răspunsurile corecte ale subiectelor de examen;  

b) repartizează candidații în sală, în ordine alfabetică, asigurând păstrarea liniștii și 

confidențialității; 
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c) asigură semnarea formularelor de răspuns, distribuie grilele de examen și 

formularele tip, anunță ora de început și ora de sfârșit a examenului, cu 

respectarea metodologiei de susținere a examenului; 

d) supraveghează desfăşurarea examenului de absolvire;  

e) colectează grilele de examen și formularele cu răspunsuri; 

f) stabilește rezultatele finale ale examenului de absolvire;  

g) întocmeşte un proces-verbal privind condiţiile în care s-a desfăşurat examenul de 

absolvire, semnat de toţi membrii comisiei, la care se ataşează lista candidaţilor, 

formularele completate greşit de candidaţi şi centralizatorul rezultatelor obţinute de 

aceştia; 

h) analizează şi consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea examenului; 

i) ia măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea practicilor de fraudare a 

examenului.  

Art. 32. – Președintele comisiei de examinare are obligația de a aduce la 

cunoștința candidaților prezenți în sala de examen dispozițiile regulamentului de 

desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor de formare profesională, prevăzut la 

art. 11 alin. (1) lit. l). 

Art. 33. - (1) Examenul de absolvire va consta într-o probă scrisă tip test grilă, 

care va conține întrebări propuse de lectori din tematica cursului susținut si care va dura 

cel mult 3 ore. 

(2) Testele grilă prevăzute la alin. (1) pot fi şi în format electronic în condiţiile 

utilizării platformei electronice de examinare descrise la art. 44. 

(3) Testul grilă va conţine minimum 50 de întrebări cu răspuns corect unic, care 

nu au fost utilizate ca exemplu în cadrul cursului, dintre care 40% cu caracter legislativ 

şi 60% cu caracter aplicativ.  

(4) Furnizorul de programe de formare profesională are obligaţia de a elabora 

minimum 3 teste grilă, din care se va alege unul prin tragere la sorţi de către 

președintele comisiei de examinare.  

  Art. 34. - Încălcarea prevederilor regulamentului de desfășurare a examenului de 

absolvire de către un candidat se poate constata de orice membru al comisiei de 

examinare şi se sancţionează de preşedintele comisiei prin excluderea din examen a 

respectivului candidat.  
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Art. 35. – În scopul corectării lucrărilor, furnizorul de programe de formare 

profesională trebuie să pună la dispoziţia comisiei de examinare şabloane cu răspunsuri 

corecte la subiectele de examen, verificate în prealabil de către lectori.   

Art. 36. - Orice sesizare privind modul de desfăşurare a examenului, corectarea 

și notarea lucrărilor se adresează comisiei de examinare şi se înregistrează la furnizorul 

de programe de formare profesională în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

comunicării rezultatelor şi, în caz de răspuns nefavorabil, poate fi adresată A.S.F. în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii la furnizorul de programe de formare 

profesională.   

Art. 37. - Furnizorul de programe de formare profesională are obligația să 

completeze dosarele candidaților prevăzute la art. 21 alin. (2) cu grilele de la examen și 

formularele de răspuns și să le păstreze în format electronic cel puțin 2 ani. 

Art. 38. -  (1) Persoanele care nu s-au prezentat la examenul de absolvire din 

motive întemeiate, precum și cei declarați respinși, pot depune la furnizorul de 

programe de formare profesională care a organizat cursul în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data la care s-a desfăşurat examenul, o cerere de 

examinare/reexaminare motivată.   

(2) În baza cererii prevăzute la alin. (1) se acordă dreptul la o singură 

reexaminare fără plata unei sume suplimentare și fără a fi necesară înscrierea din nou 

la curs, la primul examen cu aceeaşi tematică care va avea loc după data aprobării 

cererii.   

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot susține examenul de absolvire de maxim 

2 ori în termen de 20 zile lucrătoare de la finalizarea cursului, având posibilitatea de a 

opta pentru același furnizor de programe de formare profesională sau pentru un altul.  

Art. 39. – Furnizorul de programe de formare profesională are obligația de a 

notifica și transmite A.S.F. lista candidaţilor absenţi/declaraţi respinşi care vor participa 

la reexaminare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului.   

Art. 40. - Furnizorul de programe de formare profesională are obligația ca în 

termen de 15 zile lucrătoare de la promovarea examenului să elibereze certificatul de 

absolvire.   

Art. 41. - Certificatele de absolvire se vor elibera de către furnizorul de programe 

de formare profesională, după transmiterea către A.S.F. a raportului final prevăzut        

la art. 42. 

  Art. 42. -  (1) Furnizorul de programe de formare profesională are obligaţia de a 

transmite la A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării 
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examenului pentru fiecare serie de curs un raport final semnat de reprezentantul legal   

şi ştampilat,  care va cuprinde cel puțin elementele:   

a) tipul cursului și codul atribuit seriei de curs;   

b) lista nominală a persoanelor înscrise la curs;   

c) lista nominală a persoanelor înscrise la examen;   

d) lista nominală a persoanelor care au promovat examenul;   

e) lista nominală a persoanelor care nu au promovat examenul;   

f) repartizarea statistică pe intervale de notare a persoanelor;   

g) dovada achitării în contul A.S.F. a sumei încasate de furnizorul de programe de 

formare profesională, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 43. – (1) Persoanele care au absolvit cu certificat de absolvire cursurile de 

calificare/atestare profesională vor solicita A.S.F. eliberarea atestatului profesional 

prevăzut în anexa nr. 6 care să confirme calitatea obținută. 

(2) Cererea de eliberare de către A.S.F. a atestatului profesional întocmită 

conform anexei nr. 4 trebuie transmisă de către persoana în cauză în termen de 12 luni 

de la eliberarea certificatului de absolvire de către furnizorul de programe de formare 

profesională care a organizat cursul de formare profesională. Aceasta trebuie însoțită 

de următoarea documentație: 

a) certificatul de absolvire a cursului organizat de către furnizorul de programe de 

formare profesională, în copie; 

b) actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie; 

c) dovada achitării în contul A.S.F. a sumei prevăzute în reglementările în vigoare; 

 (3) A.S.F. va decide în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii 

documentației complete potrivit alin. (2) cu privire la eliberarea atestatului profesional. 

(4) Persoanei care nu a depus cererea în termenul prevăzut la alin. (2) nu i se va 

elibera de către A.S.F. atestatul profesional, acest lucru fiind condiționat de prezentarea 

unui nou certificat de absolvire.   

  Art. 44. – (1) În vederea asigurării competitivităţii celor trei pieţe supravegheate, 

A.S.F. deține atributele de conţinut şi control privind activitatea de examinare în 

condiţiile dezvoltării cumulative a nivelului de competenţe prin formarea profesională. 
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 (2) I.S.F. va lua toate măsurile pentru a asigura administrarea unei platforme 

electronice de examinare prin intermediul căreia se vor comunica întrebările, se vor 

analiza rezultatele şi se va finaliza examinarea în conformitate cu prevederile art. 71. 

Art. 45. – Furnizorii de programe de formare profesională prevăzuţi la art. 7        

alin. (1) pot asigura centre de examinare în condiţiile conectării la platforma electronică 

de examinare prevăzută la art. 44 în conformitate cu dispoziţiile privind procedura de 

examinare.  

Art. 46. – (1) Evaluarea competențelor pe baza standardelor ocupaționale se va 

realiza de către Centrul de evaluare al I.S.F., care avizează și evaluează instrumentele 

de evaluare și examinare la nivel de system financiar nebancar . 

(2) Centrul de evaluare va verifica și va valida competențele dobândite în sistem 

formal și informal, precum și va gestiona și emite certificate recunoscute la nivel de 

sistem și pe întreg teritoriul Romaniei.  

(3) Certificatele emise de I.S.F. pot fi  recunoscute și la nivelul Uniunii Europene 

prin încheierea de acorduri bilaterale cu organisme de profil.  

 

CAPITOLUL V 

Pregătirea profesională continuă 

 

Art. 47. - (1) Pregătirea profesională continuă se realizează prin intermediul 

programelor de pregătire profesională continuă, realizate conform standardelor agreate 

la nivel de sector, structurate pe domenii de activitate și teme de pregătire profesională 

specifice activităților desfășurate pe piețele financiare supravegheate de către A.S.F.. 

(2) Competențele dobândite/acumulate ca urmare a parcurgerii programelor de 

pregătire profesională continuă se vor înregistra pe suplimentul descriptiv al 

certificatului prevăzut în anexa nr. 2 și într-o bază de date națională administrată de 

I.S.F.. 

(3) Furnizorul de programe de formare profesională are obligația de a stabili 

următoarele: 

a) domeniile de pregătire profesională continuă; 

b) tematica și programa cursurilor; 

c) durata și perioada cursurilor; 
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d) modul de organizare și desfășurare al acestora; 

e) locul de desfășurare; 

f) suma aferentă participării la cursurile de pregătire profesională continuă.  

(4) În condițiile respectării prevederilor alin. (3), A.S.F. mai poate solicita 

furnizorului de programe de formare profesională introducerea în cadrul programului de 

pregătire profesională continuă a unor teme de interes. 

 

  

Art. 48. -   Pentru fiecare program de pregătire profesională continuă, furnizorul 

de programe de formare profesională are obligaţia respecta prevederile art. 23. 

Art. 49. - Furnizorii de programe de formare profesională au obligaţia de a 

organiza şi desfăşura examenul de absolvire cu respectarea condiţiilor prevăzute în 

cadrul Capitolului IV.   

Art. 50. - (1) Specialiştii și operatorii conform  listei prevăzute la art. 5 care își 

desfășoară activitatea în cadrul entităţilor reglementate şi supravegheate de către 

A.S.F., au obligaţia să acumuleze cel puţin 20 de credite aferente pregătirii profesionale 

continue pe parcursul unui an calendaristic, începând cu anul următor celui în cursul 

căruia au fost atestați. Un credit este echivalentul unei perioade continue de 45 de 

minute de pregătire profesională. 

(2) Persoanele prevăzute în lista de la art. 5 care nu se află în relații contractuale 

cu entitățile care activează pe piețele financiare supravegheate de către A.S.F., au 

obligația să acumuleze cel puţin 20 de credite de de pregătire profesională continuă pe 

parcursul unui an calendaristic, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost 

atestați.  

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de 

muncă suspendat, conform legislaţiei în vigoare. În acest sens, conducătorii entităților, 

în numele cărora persoanele menționate la alin. (1) își desfășoară activitatea, au 

obligaţia de a notifica trimestrial A.S.F., prin declaraţie pe propria răspundere, 

încadrarea în prevederile prezentului alineat.   

(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) asigură pregătire profesională continuă 

astfel: 
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a) în cazul persoanelor care își întrerup activitatea în cursul semestrului I, se va 

acumula un număr de 10 credite de pregătire profesională continuă, în anul 

calendaristic respectiv; 

b) în cazul persoanelor care își întrerup activitatea în cursul semestrului  II, se va 

acumula un număr de 20 de credite de pregătire profesională continuă, în anul 

calendaristic respectiv. 

(5) La reluarea activităţii, persoanele prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a urma 

cursuri de formare profesională continuă după cum urmează:   

a) persoanele care încep activitatea în semestrul I vor acumula  un număr de 20 de 

credite de formare profesională continuă în anul respectiv;   

b) persoanele care încep activitatea în semestrul II vor acumula un număr de 10 

credite de formare profesională continuă în anul respectiv.   

Art. 51. - Programul de pregătire profesională continuă se poate desfăşura în 

oricare dintre următoarele forme:   

a) cursuri organizate în săli de curs;  

b) cursuri organizate în sistem online (sistemul e-learning); 

c) participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional.  

Art. 52. - Furnizorii de programe de formare profesională care optează pentru 

forma prevăzută la art. 51 lit. b) au obligația de a anunța pe pagina de internet 

programele de pregătire profesională continuă și de a pune la dispoziţie un program tip 

web (sistem de videoconferinţă) între lectori şi persoanele participante la aceste 

programe, cu acces individual securizat la platforma web, cu facilităţi simultane de 

video, tablă, chat public şi cu opţiunea întrebări/răspunsuri. 

Art. 53. – (1) Înscrierea la programul online se va efectua în baza unei solicitări 

scrise adresate de persoanele interesate furnizorului de programe de formare 

profesională, însoțită de o declarație privind deținerea unei camera web. 

(2) Conectarea la sistemul online şi relaţiile dintre participant şi lector vor 

respecta cerințele de confidenţialitate prevăzute de reglementările în vigoare. 

Art. 54. - La finalul programului de pregătire profesională continuă desfăşurat 

conform art. 51 lit. a) şi b) participanţii au obligaţia de a susţine un examen de absolvire, 

care se va derula conform prevederilor Capitolului IV,  în vederea obţinerii unui certificat 

de pregătire profesională continuă, prezentat în anexa nr. 3 care va fi eliberat de 

furnizorul de programe de formare profesională. 
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Art. 55. – Furnizorul de programe de formare profesională va asigura 

înregistrarea participării la programele de pregătire profesională continuă într-un 

registru de prezenţă, care va conţine cel puțin următoarele informații: 

a) datele de identificare ale participantului;  

b) entitatea unde îşi desfăşoară activitatea și funcţia deţinută; 

c) data absolvirii programului de formare profesională continuă; 

d) semnătura participantului, lectorului sau rapoartele date de programul web 

în cazul sistemului online.   

Art. 56. – (1) Persoanele care au avut calitatea de lectori în cadrul programelor 

de pregătire profesională continuă organizate de furnizorii de programe de formare 

profesională, vor beneficia de recunoașterea orelor de curs/acţiunilor cu caracter 

ştiinţific şi profesional drept credite de pregătire profesională continuă.   

(2) Participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) la o acţiune cu caracter ştiinţific 

şi profesional se echivalează cu 2 credite de pregătire profesională continuă, cu condiția 

ca acestea să prezinte la A.S.F. dovada că au urmat activităţile prevăzute la art. 51 lit. 

c).  

(3) La sfârşitul fiecărei sesiuni de pregătire profesională continuă participanții 

completează o fişă de evaluare a cursurilor/acţiunilor cu caracter ştiinţific şi profesional.   

(4) Prevederile art. 49 nu se aplică în cazul pregătirii profesionale continue 

organizate conform art. 51 lit. c). În acest caz, echivalarea activităţilor cu caracter 

ştiinţific şi profesional cu credite de pregătire profesională continuă se va realiza prin 

înscrierea acesteia în baza de date prevăzută la art. 47 alin. (2).  

   Art. 57. - Furnizorii de programe de formare profesională au obligaţia ca până la 

data de 30 a lunii următoare fiecărui trimestru să transmită A.S.F. și către baza de date 

prevăzută la art. 47 alin. (2), electronic sau în format hârtie, precum și prin sistemul de 

raportare ReSE@ASF, situaţia privind persoanele care au participat în trimestrul 

precedent la cursurile de pregătire profesională continuă/acţiuni cu caracter ştiinţific şi 

profesional/e-learning, prezentată în anexa nr. 5. 

Art. 58. (1) Conducătorii entităților care activează pe piețele financiare 

supravegheate de către A.S.F. au obligația de a urmări/susține îndeplinirea de către 

angajații acestora a obligațiilor rezultate în baza prevederilor prezentului regulament.  

(2) Conducătorii entităților care activează pe piețele financiare supravegheate de 

către A.S.F.  au obligația de a transmite la A.S.F. până la data de 30 a lunii următoare a 
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fiecărui trimestru precum și până la data de 31 ianuarie a fiecărui an o situație a 

persoanelor angajate, respectiv specialiști și operatori care au urmat cursurile de 

pregătire profesională continuă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

CAPITOLUL VI 

Recunoaşterea cursurilor, a examenelor şi a atestatelor                            

profesionale din state membre ale Uniunii Europene 

 

 

Art. 59. – (1) A.S.F., în baza unor acorduri de reciprocitate, poate recunoaşte 

cursuri organizate de entităţi ale pieţelor similare din state membre ale Uniunii 

Europene. 

(2) În condițiile recunoaşterii de către A.S.F. a cursurilor de formare profesională 

prevăzute la alin. (1), persoana fizică va susţine un examen la un furnizor de programe 

de formare profesională cu respectarea prevederilor Capitolului IV, în scopul verificării 

cunoştinţelor privind legislaţia şi specificul pieței financiare aflate sub supravegherea 

A.S.F.  în care își va desfășura activitatea. 

(3) Ulterior promovării examenului, persoanele în cauză vor solicita A.S.F. 

obţinerea atestatului profesional.  

Art. 60. - (1) A.S.F., în baza unor acorduri de reciprocitate, poate recunoaşte 

examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională susținut în state membre ale 

Uniunii Europene, pentru pieţe similare, caz în care persoanele în cauză vor solicita 

obţinerea atestatului profesional.   

(2) În aceleași condiții de reciprocitate, A.S.F. recunoaște atestatele profesionale 

eliberate de autorităţile similare ale statelor membre ale Uniunii Europene.   

Art. 61. - În vederea recunoaşterii cursurilor, examenelor sau atestatelor 

profesionale, prevăzute la art. 59 și 60, persoana fizică trebuie să depună la 

Registratura generală a A.S.F. o documentație care va cuprinde:   

a) cererea prin care se solicită recunoaşterea cursurilor efectuate, a examenelor 

susținute şi/sau a atestatelor profesionale eliberate în alte state membre U.E.;   

b) acte doveditoare eliberate de entitatea unde a efectuat cursul, a susținut 

examenul şi/sau a obţinut atestatul profesional, în copie legalizată şi în traducere 

legalizată în limba română;   
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c) actul de identitate, în copie;   

d) dovada achitării în contul A.S.F. a sumei aferente eliberării a atestatului 

profesional, conform reglementărilor în vigoare.   

Art. 62. - A.S.F. va decide cu privire la recunoaşterea cursurilor, examenelor 

şi/sau atestatelor profesionale în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea 

completă a documentației prevăzute la art. 61.  

 

 

CAPITOLUL VII 

Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice   

 

 

Art. 63. - Au dreptul să primească, la cerere, fără a achita vreo sumă și fără a 

absolvi cursuri şi promova examene, atestate profesionale corespunzătoare activitățiilor 

care se desfășoară pe cele trei piețe financiare aflate sub supravegherea A.S.F. 

următoarele categorii de persoane care și-au desfășurat activitatea în cadrul A.S.F.: 

a) membru al Consiliului A.S.F.; 

b) consilier al unui membru al Consiliului A.S.F.; 

c) director al direcţiilor de specialitate din cadrul A.S.F. ori o funcţie asimilată 

acesteia; 

d) persoane care au fost angajate minimum cinci ani în cadrul direcţiilor de 

specialitate din cadrul A.S.F. sau care au o experienţă profesională de minimum 

cinci ani cumulată în cadrul A.S.F. şi în cadrul pieţelor supravegheate de către 

A.S.F.; 

Art. 64. - În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele 

prevăzute la art. 63, persoana fizică va depune la A.S.F. un dosar care va cuprinde:   

a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;   

b) curriculum vitae cu detalierea experienţei profesionale;   

c) documente și o declarație pe propria răspundere sub semnătură olografă privind 

îndeplinirea condițiilor;   
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d) actul de identitate, în copie.   

Art. 65. - A.S.F. va decide cu privire la acordarea atestatului profesional în 

termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii documentației prevăzute la art. 64.   

   

CAPITOLUL VIII 

Sancţiuni   

 

Art. 66. -  Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament de către furnizorul 

de programe de formare profesională şi de către conducătorii entităţilor reglementate şi 

supravegheate de către A.S.F. se sancționează în conformitate cu legislația aplicabilă 

piețelor financiare aflate sub supravegherea A.S.F.. 

Art. 67. – Persoanele fizice sau juridice sancționate pot formula plângere 

împotriva deciziei prin care sunt aplicate sancțiuni ori dispuse măsuri, în conformitate cu 

dispozițiile Legii contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 68. – Atestatele, autorizațiile și avizele de recunoaştere a formării 

profesionale, eliberate de către A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului 

regulament îşi păstrează valabilitatea.   

Art. 69. – Autorizația furnizorului de programe de formare profesională își 

păstrează valabilitatea până la 30 septembrie 2016, termen până la care trebuie să se 

conformeze prevederilor prezentului regulament. 

Art. 70. – În condiţiile respectării cerinţei prevăzute la art. 44, I.S.F. va  asigura 

examinarea electronică cu sisteme de examinare practicate la nivel internaţional, 

începând cu 1 ianuarie 2017. 

Art.  71. – Anexele nr. 1 - 6 fac parte din prezentul regulament. 



24 
 

Art. 72. – (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F. și intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:  

a) Regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi 

specialiştilor pentru piaţa de capital ; 

b) Ordinul nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea 

furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul 

asigurărilor ; 

c) Ordinul nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea 

profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE  AUTORITĂŢII  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

Mişu NEGRIŢOIU 

 

 

 

 

București,            

Nr.         
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Anexa nr. 1 

 

Lista ocupațiilor din C.O.R. specifice piețelor supravegheate de către A.S.F., 
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Anexa nr. 2 

 

 

Metodologia de desfășurare a examenului de absolvire 

 a cursurilor de formare profesională 

 

 

I. Obiectivul prezentei metodologii care va fi utilizată de către formatorii de 

programe de formare profesională este de a stabili reguli unitare de desfășurare a 

examenului de absolvire a cursurilor de formare profesională susținut de către 

specialiștii și operatorii își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate 

de către A.S.F., inclusiv de a stabili cerințe privind corectarea și notarea lucrărilor de 

examen. 

 

II. Comisia de examinare gestionează organizarea examenului de absolvire a 

cursurilor de formare profesională prin supravegherea desfășurării examenului, 

rezolvarea sesizărilor, centralizarea rezultatelor examenului, etc. 

 

III. Încălcarea prevederilor prezentei metodologii de desfășurare a examenului de 

absolvire a cursurilor de pregătire profesională se poate constata de către orice 

membru al comisiei de examinare şi se sancţionează de către preşedintele comisiei 

de examinare prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat. 

 

IV. Reguli privind desfășurarea examenului de absolvire a cursurilor de formare 

profesională: 

  

1. Examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională se desfășoară în săli 

de examen adecvate desfășurării examenului. 



27 
 

2. Accesul candidaților în sala de examen se face în baza BI/CI/Pașaport. 

3. Pentru buna desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor de formare 

profesională, membrii comisiei de examinare vor asigura repartizarea 

candidaţilor în sala de examen în ordine alfabetică, realizând simultan și 

verificarea identității acestora. 

4. Se interzice intrarea în sală a candidaților cu materiale (cărți, notițe etc.) sau 

obiecte care ar putea fi folosite ca surse ilicite de informare.  

5. În sala de examen se va asigura prezența permanentă a cel puțin doi membri ai 

comisiei. 

6. Pe perioada desfășurării examenului este interzisă părăsirea și revenirea în sala 

de examen, decât în cazuri excepționale.   

7. Timpul de lucru pentru completarea grilei de examen este de 3 ore din momentul 

înmînării grilelor de examen şi a formularelor-tip. 

8. Candidații vor folosi stilou cu cerneală de culoarea albastră sau pix cu pastă de 

culoare albastră și este permisă utilizarea unui calculator simplu de buzunar. 

9. Răspunsurile la întrebările din grila de examen se vor înscrie pe formularele-tip 

prin marcarea cu "X" a variantei de răspuns considerate corectă de candidat.  

10. Fiecare întrebare din grila de examen va avea un singur răspuns corect. 

11. În cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează 

un nou formular-tip. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât cel mult 

două formulare-tip.  

12. Se interzice comunicarea între candidați şi membrii comisiei, precum și 

consultarea în timpul examenului a oricărui tip de material sau document, 

indiferent de suportul acestuia, cu excepţia materialelor distribuite de comisie ca 

anexe la grila de examen. 

13. Nu se acceptă întrebări referitoare la subiectele de examen decât în cazurile în 

care se constată erori materiale. 

14. La încheierea examenului, candidaţii vor preda membrilor comisiei de examinare 

formularele-tip cu răspunsuri şi grilele de examen.  

15. În cazul în care candidaţii predau membrilor comisiei formularele-tip cu 

răspunsuri şi grilele de examen înainte de ora încheierii examenului, aceștia au 

obligaţia de a părăsi imediat sala de examen. 
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16. Utimii 3 candidați rămaşi în sală nu au voie să părăsească sala de examen până 

la ora încheierii examenului sau până când predau toți candidații formularele-tip 

cu răspunsurile şi grilele de examen.  

17. Corectarea lucrărilor se va efectua de către comisa de examinare imediat după 

terminarea examenului fără a se depăşi ora 20.00, având obligația de a anunța 

rezultatele în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.   

18. Lucrările vor fi corectate şi notate de comisia de examinare în baza baremului 

stabilit cu note de la 1 la 10.  

19. În verificarea formularelor-tip comisia de examinare va considera greșite 

răspunsurile care au mai multe variante de răspuns marcate cu "X", precum şi pe 

cele care au ştersături.    

20. Promovarea examenului se face cu cel puţin nota 7.   

21. În cazul în care se constată formulări greşite în grila de examen, respectivele 

întrebări nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea notei.   

22. Candidații la examen au dreptul să adreseze comisiei de examinare orice 

sesizare privind modul de desfăşurare a examenului, corectarea și notarea 

lucrărilor. 

23. Sesizările se vor înregistra la furnizorul de programe de formare profesională în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor examenului şi în 

caz de răspuns nefavorabil, pot fi adresate A.S.F. în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data primirii răspunsului de la comisia de examinare.  
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Anexa nr. 3 

       

 

 

Certificat de absolvire a cursului de formare profesională 

(conţinut-cadru)   

 

 

  

 
Denumirea şi sigla furnizorului de programe de formare 

profesională 

  

 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

  

 

Domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . 

. . . . . . . . . , a absolvit cursul de calificare sau atestare 

profesională / pregătire profesională continuă . . . . . . . . . . . . ., 

cu codul . . . . . . . . . . . . ,  în perioada . . . . . . . , cu durata 

totală de . . . . . . .. . . . . . , şi a promovat în data de . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . examenul aferent cursului urmat, cu nota . . . . . . . . . 

. . . . . 

  

 Seria . . . . . Nr. . . . . . . . . . 

 Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal. 

 L.S. 

  

 Data eliberării . . . . . . . . . .  
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Anexa nr. 4 
 

CERERE  

 

 
    Subsemnatul/a…………………...............………………………, cu domiciliul în 

.........................................................................….............................CNP...…...………….., 

CI/BI/Pașaport Seria  ….....……. Nr  .……..…., telefon……....…………….……........……, 

e-mail………………………….....…......., absolvent/ă al/a (se va preciza ultima formă de 

învățământ absolvită)……………….......………............................................. la data de 

…………...…, solicit eliberarea atestatului profesional pentru : 

□ piața de capital; 

□ piața asigurărilor - reasigurărilor; 

□ sistemul pensiilor private. 

Formarea profesională în domeniu a fost realizată prin intermediul furnizorului de 
programe de formare profesională .................................................................. (se va 
trece denumirea furnizorului de de programe de formare profesională) și a fost finalizată 
prin susținerea unui examen de absolvire a cursurilor la data de 
……………/…........./..................   

Anexez următoarele documente:  

1. certificatul de absolvire a cursului organizat de către furnizorul de programe de 

formare profesională, în copie; 

2. copie după actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine);1 

3. dovada achitării în contul A.S.F. a sumei prevăzute în reglementările în vigoare; 

Declar pe proprie răspundere că, am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și 
sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. ....... din data.........  privind formarea 
profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele 
financiare supravegheate de către A.S.F..  

 
Numele și prenumele (în clar),        Data,  
 
 
Semnătura,        

                                                           
1
 Pe copie se va trece numele și prenumele în clar, data și semnătura. 
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 Anexa nr. 5 

 

 

 

Situația trimestrială a persoanelor care au participat la cursurile de  

pregătire profesională continuă/ acţiuni cu caracter ştiinţific şi  

profesional/ e-learning 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume CNP 
Calitatea
/ Funcția 

Tip 
curs2 

Perioada 
curs 

Nr. ore 
efectuate 

Data 
ultimei 

pregătiri 

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Curs predat sau urmat  
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Anexa nr. 6 

 

 

 

 

  

 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

SECTOR ........................................... 

  

 

 

ATESTAT PROFESIONAL 

  

 

Domnului/doamnei. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .,  

CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ca urmare a   promovării cursului      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ,  

organizat de . . . . . . . . . . . . . . . . , în perioada . . . . . . . . . . . . . .. .  

i se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului urmat şi i se atribuie 

calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 Seria . . . . . Nr. . . . . . . . . . 

                                                                         Vicepreședinte, 

  

  

 Data eliberării . . . . . . . . . .  


