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NOTĂ  
 

referitoare la proiectul regulamentului privind pregătirea profesională a 
specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

 
 
 
I. SUMAR 

 
 
Scopul acestui regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru unitar instituțional, conceptual 
și procedural de dobândire, dezvoltare, acumulare și/sau validare a competențelor 
profesionale ale persoanelor care desfășoară activități pe piețele financiare supravegheate 
de către ASF.  

În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale ASF, în ședința din data de 5 ianuarie 
2016, Comitetul Executiv a aprobat constituirea unui grup de lucru privind pregătirea 
profesională și educația financiară pe piețele financiare supravegheate de către ASF, 
format din reprezentanți ai ASF și ai asociațiilor profesionale.  

În ceea ce privește pregătirea profesională, grupul de lucru a avut mai multe runde de 
consultări cu reprezentanții asociaților profesionale, cu reprezentanții sectoarelor ASF și 
cu reprezentanții ISF în cadrul cărora au fost stabilite principiile de bază ale pregătirii 
profesionale, modalitățile de implementare a acestora prin intermediul regulamentului de 
pregătire profesională, rolul Institutului de Studii Financiare (ISF) și alte reguli procedurale.  
 
 
 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Potrivit prevederilor prezentului regulament, pregătirea profesională se realizează prin 
intermediul unor procese interdependente care formează și dezvoltă permanent 
cunoștințele și abilitățile profesionale ale specialiștilor/operatorilor ce își desfășoară 
activitatea pe piețele financiare supravegheate de către ASF. 

În acest context, proiectul de regulament are ca principal obiectiv asigurarea 
competențelor specialiștilor/operatorilor care desfășoară activități pe piețele financiare și 
evaluarea corectă a acestora, pregătirea profesională reprezentând cea mai potrivită 
metodă pentru atingerea acestui obiectiv.  

Ocupațiile piețelor financiare supravegheate de către ASF vor avea un anumit profil 
ocupațional care precizează competențele profesionale, respectiv cunoștințele și abilitățile 
ce trebuie deținute de fiecare specialist/operator.  

 

Rolul ISF în creșterea calității pregătirii profesionale a specialiștilor/operatorilor 
care desfășoară activități pe piețele financiare supravegheate de către ASF 
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Potrivit prezentului proiect de regulament, prin intermediul ISF, ASF va asigura 
coordonarea activității de standardizare, pregătire profesională, precum și 
examinarea/evaluarea competențelor profesionale.  

Obiectivul urmărit de către ISF este acela de a aborda unitar și de a obține calitate în 
procesele de evaluare, sens în care acesta va desfășura o serie de activități: 

• elaborarea profilurilor ocupaționale pe bază de competențe specifice ocupației; 

• dezvoltarea tematicilor și dezvoltarea sau avizarea, după caz, a suporturilor de curs 
privind calificarea profesională și pregătirea profesională continuă;  

• elaborarea bateriilor de teste;  

• crearea și gestionarea platformei electronice de examinare; 

• examinarea și înregistrarea absolvenților declarați admisi în Registrul absolvenților, 
inclusiv cu precizarea numărului de credite acumulate; 

• asigurarea organizării și funcționării Centrului de evaluare a competențelor. 

Distinct, pentru fiecare piață supravegheată de către ASF, profilurile ocupaționale, 
tematicile și suporturile de curs vor fi elaborate cu implicarea specialiștilor ASF, ai 
reprezentanților asociațiilor profesionale, cadrelor didactice sau lectorilor din partea 
furnizorilor de programe de pregătire profesională.  

 

Pregătirea profesională 

 

Proiectul de regulament prevede două tipuri de formări, de calificare inițială pe ocupație, și formarea 

profesională continuă. Competențele profesionale se obțin, se actualizează și se dezvoltă prin 
pregătire profesională (formală), prin activitate non-formală, sau prin mentorat.  

Pregătirea profesională se va desfășura sub următoarele forme: cursuri organizate în săli 
de curs, în sistem e-learning sincron și asincron și cursuri mixte. Procesul de pregătire 
profesională se încheie cu examinarea sau evaluarea și apoi certificarea competențelor de 
către ISF.  

Cursurile de calificare profesională realizate în baza profilurilor ocupaționale și a 
suporturilor de curs, puse la dispoziție de către ISF, vor asigura competențele specifice 
profilului ocupațional și vor avea o durată de minimum 30 de ore.  

În ceea ce privește pregătirea profesională continuă, specialiștii/operatorii vor avea 
obligația să acumuleze cel puțin 20 de credite (1 credit este echivalentul a 45 de minute de 
pregătire profesională), dintre care minimum 14 credite provenite din cursuri finalizate cu 
examen și maximum 6 credite din participări la acțiuni cu caracter științific și profesional 
sau de mentorat. 

 

Prin pregătirea profesională continuă se asigură: 

• actualizarea, dezvoltarea și acumularea anumitor competențe specifice activităților 
desfășurate;  

• îmbunătățirea anuală a competențelor recomandate  de către ASF, angajator sau 
angajat; 
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• dezvoltarea competențelor, inclusiv non-formal, prin mentorat; 

• obținerea de competențe din mai multe activități de pregătire. 

În cazul neîndeplinirii anuale a numărului de credite, ISF transmite ASF propunerea de 
radiere a specialistului/operatorului din registrul specific fiecărei piețe financiare. 

 

Evaluarea competențelor prin Centrul de Evaluare a competențelor 

 

Evaluarea și certificarea cunoștințelor și abilităților dobândite de specialiștii/operatorii care 
activează pe piețele financiare supravegheate de către ASF și pentru care se solicită 
atestarea profesională conform reglementărilor sectoriale este asigurată de Centrul de 
evaluare a competențelor. 

Metodologiile de evaluare se elaborează de către ISF și se avizează de către ASF.  

Evaluarea reprezintă o alternativă la examinare, este realizată de 2 evaluatori și 
presupune o metoda de evaluare a cunoștințelor, de analiză de portofoliu/referințe și cel 
puțin o metodă de evaluare a abilităților practice. 

Evaluatorii de competențe sunt evaluatorii certificați pentru aceste competențe sau cadre 
universitare, cu experiență în domeniul financiar, avizați de către ISF, aprobați de către 
ASF și înregistrați de către ISF într-un registru special.  

La finalul evaluării, ISF emite certificat de competență. 

 

Înregistrarea furnizorilor de programe de pregătire profesională, a lectorilor și a 
programelor de pregătire 

 

Furnizorii de programe de pregătire profesională trebuie să îndeplinească cumulativ 
condițiile impuse de prezentul proiect de regulament pentru a fi autorizați la ASF, cum ar fi: 
să fie persoane juridice române, care să aibă ca obiect de activitate și desfășurarea altor 
forme de învățământ, să dispună de dotările tehnice adecvate și de personal 
corespunzător pentru activitatea desfășurată, etc. 

Ulterior depunerii documentației care atestă îndeplinirea condițiilor și a achitării taxei de 
autorizare, ASF înregistrează furnizorii de programe de formare profesională în registrul 
furnizorilor.  

ISF va înregistra lectorii în registrul lectorilor, și va aproba programele de formare 
profesională.  
 
Prin aplicarea prezentului act normativ se va intensifica colaborarea ASF-ISF-asociații 
profesionale în ceea ce privește identificarea și dezvoltarea de noi competențe 
profesionale, definirea acestora, precum și pentru pregătirea  
profesională a anumitor categorii  de specialiști/operatori pentru piețele financiare 
supravegheate de către ASF. 
 
 
 


