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- PROIECT - 

 

 

 

REGULAMENT 

privind pregătirea profesională a specialiștilor și operatorilor 

care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art.3 alin. (1) lit. b), art. 5, 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 temeiul prevederilor art.1 alin.(3)1, din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 5 lit. j),  şi ale art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 

32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

precum și ale art. 27 alin. (1) lit. a) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 

privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

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 Financiară din cadrul 

ședinței din data de .........../......./2016  
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Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament: 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește cadrul unitar instituțional, conceptual și 

procedural de dobândire, dezvoltare, acumulare și/sau validare a competențelor profesionale 

ale specialiștilor  și operatorilor care activează în cadrul ocupațiilor celor trei piețe financiare 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, 

inclusiv modul de realizare a pregătirii profesionale care implică calificarea profesională și 

pregătirea profesională continuă.  

 (2) Ocupațiile piețelor financiare supravegheate de către ASF au un anumit profil 

ocupațional care precizează competențele profesionale, respectiv cunoștințele și abilitățile ce 

trebuie deținute de fiecare specialist/operator, în conformitate cu reglementările ASF.  

 

 (3) Competențele profesionale se obțin, se actualizează și se dezvoltă prin pregătire 

profesională  și se certifică prin examinarea/evaluarea acestora. 

 

 Art. 2.  - (1) 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.  

 

 (2) Pregătirea profesională se poate realiza în oricare dintre următoarele forme:   

a) cursuri organizate în săli de curs;  

b) cursuri organizate în sistem E-learning, sincron și/sau asincron; 

c) cursuri mixte, respectiv în sală și E-learning. 

 

  Art. 3. - Programele de pregătire profesională se finalizează prin certificarea  

competențelor de către Institutul de Studii Financiare, denumit în continuare ISF, prin: 

a) examen susținut la finalizarea pregătirii profesionale; 

b) evaluarea competențelor, în vederea dobândirii uneia dintre calitățile prevăzute la art. 1 

alin. (2), pentru specialiștii/operatorii care au acumulat competenţele necesare în mediu 

informal sau non-formal.  

 

 Art. 4. – ASF asigură autorizarea, coordonarea sau  respectiv, furnizarea activității de 

standardizare, pregătire și perfecționare profesională, aprobarea programelor de cursuri, 

tematicilor examenelor de absolvire, atestarea lectorilor și evaluarea competențelor 
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profesionale existente pe piețele financiare, instituind obligații entităţilor care organizează 

cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, prin intermediul ISF, entitate 

înființată și coordonată de către ASF. 

Art. 5. - (1) Termenii şi expresiile utilizați/utilizate în prezentul regulament au 

semnificaţia prevăzută în legislația aplicabilă piețelor financiare supravegheate de către ASF, 

precum și pe cea prevăzută la alin. (2). 

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

următoarele semnificaţii:  

a) abilitate - capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire 

sarcini şi pentru a rezolva probleme. Abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive, implicând 

utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative sau practice implicând dexteritate manuală şi 

utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente. Abilitatea include anumite tipuri de 

structuri operatorii, de la deprinderi până la capacităţi de interpretare şi rezolvare de 

probleme. Abilităţile se exprimă prin descriptorii: aplicare, transfer şi rezolvare de 

probleme; reflecţie critică şi constructivă; creativitate şi inovare; 

b) acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional –  acţiuni de pregătire profesională, asigurate 

prin participarea la sesiuni/seminarii ştiinţifice cu diverse teme din domeniul piețelor 

financiare supravegheate de către ASF, care au avizul Consiliului Științific al ISF; 

c) baterie de test – set de subiecte/teste care vizează un anume aspect al structurii de 

competențe; 

d) operatori – persoane fizice care dețin ocupații cu cerințe de a avea cel puțin studii medii, 

finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă și care își desfășoară/urmează să își 

desfășoare activități specifice pe piața financiară; 

e) lector – persoană fizică, formator certificat, cu studii superioare finalizate cu diplomă de 

licență sau  echivalentă, sau cadre didactice universitare din domeniul 

economic/juridic/tehnic, cu experienţă profesională de cel puţin 3 ani în piața financiară; 

f) pregătire profesională -  activitate care asigură acumularea de competențe, dobândirea, 

dezvoltarea și acumularea de noi cunoștințe și abilități profesionale, necesare desfășurării 

activităților specifice derulate pe piețele financiare supravegheate de către ASF, pentru 

competențele precizate de profilul ocupațional al ocupației la nivelul acestor piețe; 

g) pregătire profesională continuă – actualizarea, dezvoltarea și acumularea de noi 

cunoştinţe, abilități, pentru una sau mai multe competențe precizate de profilul ocupațional 

al ocupației, și este asigurată prin participarea periodică la cursuri organizate de furnizorii 

de programe de pregătire profesională, prin participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi 

profesional sau prin activități de mentorat;  

h) calificare profesională - pregătire teoretică şi practică realizată prin intermediul 

furnizorilor de programe de pregătire profesională în vederea asigurării cunoştinţelor și 

abilităților  necesare autorizării și desfășurării de către specialiști/operatori a anumitor 

activități specifice derulate pe piețele financiare supravegheate de către ASF, pe baza 

profilurilor ocupaționale specifice și a competențelor menționate de acestea; 

i) certificat de absolvire – document emis în urma promovării de către cursant a examenului 

de absolvire după derularea programului de pregătire profesională susținut de un furnizor 

de programe de pregătire profesională autorizat;  
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j) certificat de competenţe – document emis de ISF în urma evaluării competenţelor 

candidatului, pe baza profilului ocupaţional specific ocupației pentru care acesta solicită 

calificarea; 

k) Centrul de evaluare a competenţelor – centrul de evaluare şi examinare din cadrul ISF, 

avizat de ASF în vederea organizării proceselor de evaluare şi certificare a competenţelor 

pentru persoanele care au experiență profesională de minimum 4 ani în domeniul financiar 

/economic/juridic și care au dobândit cunoștințe și abilități în context non-formal şi/sau 

informal, dar care nu sunt certificate.  Evaluarea şi certificarea competenţelor are la bază 

profilurile ocupaționale, aprobate de către ASF, pentru ocupaţiile specifice celor trei piețe 

supravegheate de către ASF și se finalizează cu certificatul de competențe; 

l) competenţe –  ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se 

exprimă prin descriptorii: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific; explicare 

şi interpretare;  

m) credit – echivalentul unei perioade continue de 45 de minute de pregătire profesională, 

realizată în conformitate cu prevederile prezentului regulament; 

n) învăţarea în context formal - învăţare organizată şi structurată, care se realizează într-un 

cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită; acest tip de 

învăţare are asociate obiective, durate şi resurse, depinde de voinţa celui care învaţă şi se 

finalizează cu certificarea instituţionalizată a cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite; 

o) învăţarea în contexte non-formale – învăţare integrată în cadrul unor activităţi planificate, 

cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca 

durată; acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod 

automat la certificarea competenţelor dobândite; 

p) învăţarea în contexte informale – rezultatul unor activităţi desfășurate zilnic la locul de 

muncă, într-un mediu familial, în timpul liber sau mentorat; nu este organizată sau 

structurată din punct de vedere  al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învăţare, nu 

conduce în mod automat la certificarea competenţelor dobândite; 

q) evaluatorul de competenţe pentru ocupaţiile specifice piețelor financiare supravegheate 

de către ASF - specialist cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, cu 

experienţă profesională adecvată în domeniul economic/financiar/juridic de minimum 9 

ani pe posturi cu studii superioare sau care a desfășurat activități specifice în cadrul ASF 

și, totodată,  este evaluator de competențe certificat, ori este cadru didactic în învățământul 

superior, cu grad didactic de minimum lector universitar, denumit în continuare evaluator; 

r) furnizor de programe de pregătire profesională – entitate care desfășoară activități de 

pregătire profesională și care este autorizată la ASF pentru a organiza cursuri de pregătire 

profesională pentru specialiștii/operatorii care își desfășoară activitatea pe piețele 

financiare supravegheate de către ASF, pe baza profilurilor ocupaționale și a 

competențelor specifice acestora;  

s) platformă electronică de examinare – aplicație informatică care permite, prin intermediul 

mijloacelor electronice, susținerea la distanță a examenelor, respectiv a evaluărilor în urma 

finalizării procesului de pregătire profesională; 

t) profil ocupaţional – prezentare a unei ocupaţii prin detalierea componentelor sale care 

furnizează informaţii despre cerințele cheie, generale și specifice ale ocupației în vederea 

definirii competențelor necesare practicării ocupației, inclusiv valori, experienţe, nevoi, 

cunoştinţe, abilități, aptitudini, etc.; 
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u) ocupație – profesie, activitate, îndeletnicire, meserie practicată de o persoană fizică care 

activează independent sau în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de 

către ASF;   

v) sistem e-learning - sistem de pregătire profesională realizat prin utilizarea de tehnologii 

informaționale și de comunicație în educație, care constă într-o serie de activități 

organizate de un furnizor de programe de pregătire profesională, într-o ordine secvențială 

și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie fără a-i constrânge la 

coprezență sau sincronicitate; 

w) specialiști – persoane fizice, absolvente de studii superioare cu diplomă de licență  care își 

desfășoară/urmează să își desfășoare activitatea pe una sau mai multe din piețele 

financiare supravegheate de către ASF, pe baza profilurilor ocupaționale specifice.  

 

Art. 6. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică categoriilor de 

specialiști/operatori care dețin sau vor deține ocupații în cadrul celor trei piețe financiare 

supravegheate de către ASF, după caz, conform reglementărilor emise de către ASF. 

 

Art. 7. - La programele de pregătire profesională se pot înscrie persoane fizice cu 

domiciliul sau rezidenţa în România ori în Spaţiul Economic European, care deţin cel puțin o 

diplomă de bacalaureat ori alt document echivalent  tradus în limba română şi legalizat, cu 

vârsta de minimum 18 ani și cu capacitate deplină de exercițiu.  

 

Art. 8. - (1) În vederea asigurării unor rezultate unitare și de calitate aferente pregătirii 

profesionale, elaborarea profilurilor ocupaționale, a bateriilor de teste şi 

examinarea/evaluarea în urma finalizării procesului de pregătire profesională  se realizează de 

către ISF,  cu suportul specialiștilor din cadrul ASF, în colaborare cu specialiști din cadrul 

asociațiilor profesionale și de specialitate din piețele financiare supravegheate de către ASF, 

lectori din cadrul furnizorilor de programe de pregătire profesională, precum și cadre 

didactice din învățământul superior de profil economic, juridic sau tehnic.  

 

 (2) Profilurile ocupaționale specifice activităților desfășurate de specialiști/operatori 

prevăzute la alin. (1) elaborate de către ISF sunt aprobate de către ASF.  

 

 (3) Furnizorii de programe de pregătire profesională pot utiliza, în cadrul programelor 

de pregătire profesională, ghiduri, manuale, suporturi de curs sau alte publicații de 

specialitate avizate stiințific prin Consiliul Științific al ISF, după caz. 

 

Art. 9. – (1) Cadrul formării profesionale unitare la standarde de calitate a celor piețe 

financiare supravegheate de către ASF este asigurat de către ISF prin: 

a) elaborarea profilurilor ocupaționale specifice activităților desfășurate de 

specialiști/operatori și descrierea competențelor aferente acestora; 

b) avizarea prin Consiliul Științific a programei de curs privind calificarea profesională și 

pregătirea profesională continuă;  

c) elaborarea bateriilor de teste;  

d) crearea și gestionarea platformei electronice de examinare; 
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e) înregistrarea în Registrul Specialiștilor/Operatorilor prevăzuți la art. 6, inclusiv cu 

precizarea numărului de credite acumulate; 

f) asigurarea organizării și funcționării Centrului de evaluare a competențelor pentru 

ocupaţiile specifice celor trei piețe financiare supravegheate de către ASF. 

(2) ISF propune și supune aprobării ASF modificarea profilurilor ocupaționale 

specifice activităților desfășurate de specialiști/operatori. 

 

(3) ISF  poate modifica bateriile de teste, prin actualizarea acestora.   

 

(4) Modificările prevăzute la alin. (2) produc efecte la 6 luni de la aprobarea acestora, 

în vederea  implementării modificărilor respective de către furnizorii de programe de 

pregătire profesională și a solicitării avizelor necesare, dacă este cazul. 

 

Art. 10. – Specialiștii/operatorii care urmează să își desfășoare activitatea pe piețele 

supravegheate de către ASF au obligația depunerii la ASF a certificatului de competențe 

prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. j) în vederea autorizării. 

 

Art. 11. – Programele interne de pregătire profesională concepute și derulate pentru 

proprii salariați de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF nu 

constituie pregătire profesională în sensul prezentului regulament. 

 

CAPITOLUL II 

Pregătirea profesională prin calificare profesională și pregătire profesională continuă 

 

 

Secțiunea 1 

Calificarea profesională  

 

 

Art. 12. - Programele de calificare profesională sunt realizate de către furnizorii de 

programe de pregătire profesională autorizați de către ASF în condițiile respectării 

următoarelor cerințe: 

a) cursurile să fie realizate în baza profilurilor ocupaționale și a programei de curs avizate de 

către ISF; 

b) cursurile să acopere competențele specifice precizate în cadrul profilului ocupațional; 

c) să dispună de dotările tehnice corespunzătoare, în funcţie de modalitatea de organizare a 

cursului astfel încât să fie asigurată și distribuirea suportului de curs tuturor cursanților, la 

începutul fiecărui program de pregătire profesională, fie în format letric, fie în format 

electronic; 

d) programele de calificare profesională să aibă o durată de cel puţin 30 de ore. 

 

Art. 13. - Furnizorii de programe de pregătire profesională au obligația ca la 

finalizarea programului de calificare profesională, în baza cererii de înscriere a cursanților la 
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examenul de absolvire, să transmită electronic către ISF dosarul candidatului, care va conține 

documentele prevăzute la art. 54.  

 

  Art. 14.  - Furnizorii de programe de pregătire profesională înscriu pentru examinare 

doar candidații eligibili, fiind responsabili de acurateţea înscrierilor.   

 

Art. 15.  -  La cererea cursanților, furnizorii de programe de pregătire profesională au 

obligația să elibereze o adeverință care să ateste parcurgerea programului de calificare 

profesională.   

 

 

Secțiunea a 2-a 

Pregătirea profesională continuă 

 

 

 

Art. 16. - Specialiștii/operatorii, care dețin un certificat de competențe emis în cadrul 

unui program de calificare profesională, au obligația să parcurgă anual programe de pregătire 

profesională continuă şi să obţină actualizarea certificării anumitor competențe aferente 

profilului ocupaţional specific. 

 

Art. 17. - Specialiștii/operatorii au obligaţia să acumuleze cel puţin 20 de credite, pe 

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

certificatul de calificare profesională, a căror structură este compusă din: 

a) minimum 14 credite, pentru programele de pregătire profesională continuă, finalizate cu 

susţinerea examenului de absolvire; 

b) maximum 6 credite, acumulate în urma participării la acțiuni cu caracter ştiinţific şi 

profesional sau de mentorat, care au loc pe una dintre piețele financiare supravegheate de 

către ASF.  

 

Art. 18. - Pentru a atinge nivelul minim de credite prevăzut la art. 17 lit. a) 

specialiștii/operatorii pot cumula credite din mai multe programe de pregătire profesională 

continuă.   

 

Art. 19. - Programele de pregătire profesională continuă asigură actualizarea, 

dezvoltarea și acumularea de noi competențe specifice activităților desfășurate de 

specialiști/operatori care activează pe piețele financiare supravegheate de către ASF și care 

dețin un certificat de calificare sau de pregătire profesională continuă valabil. 

 

Art. 20. - Pregătirea profesională continuă se realizează prin intermediul programelor 

de pregătire, structurate pe domenii de activitate și programe specifice activităților 

desfășurate pe piețele financiare supravegheate de către ASF, în baza profilurilor 

ocupaționale specifice. 
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Art. 21. - Programele de pregătire profesională continuă sunt realizate de către 

furnizorii de programe de pregătire profesională în condițiile respectării următoarelor cerințe: 

a) programele de pregătire profesională continuă să fie realizate pe una sau mai multe 

competențe necesare a fi dezvoltate în baza profilurilor ocupaționale și a programei de 

curs avizate de ISF, după caz; 

b) programul de pregătire profesională continuă să conțină studii de caz și alte aspecte 

practice care să conducă la dezvoltarea și dobândirea de noi competențe, precum și 

actualizarea competențelor existente, în special a abilităților;  

c) asigurarea dotărilor corespunzătoare, în funcţie de modalitatea de organizare a cursului; 

d) distribuirea suportului de curs tuturor cursanților, la începutul fiecărui program de 

pregătire profesională continuă, fie în format letric, fie în format electronic; 

e) durata cursului și modalitatea de examinare să fie adecvată fiecărui profil ocupațional 

specific pieței financiare supravegheate de către ASF; 

f) programul de pregătire profesională continuă să poată acoperi un număr de competențe 

necesar a fi dezvoltate de către deținătorii ocupației, la recomandarea ASF pentru anul 

respectiv, la recomandarea entității cu care are încheiat un contract de muncă sau un 

contract de prestări servicii sau la inițiativa deținătorilor ocupației. 

 

  Art. 22. - În condițiile aplicării prevederilor art. 21 lit. f) deținătorul ocupației va 

obține un număr de credite proporțional cu numărul de competențe acoperite de pregătirea 

profesională continuă respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de către ISF și aprobate de 

către ASF. 

 

  Art. 23. - La cererea cursanților, furnizorii de programe de pregătire profesională au 

obligația să elibereze o adeverință care să ateste parcurgerea programului de pregătire 

profesională continuă.   

 

Art. 24. - Furnizorii de programe de pregătire profesională au obligația ca la 

finalizarea programului de pregătire profesională continuă, în baza cererii de înscriere a 

cursanților la examenul de absolvire, să transmită electronic către ISF dosarul candidatului, 

care va conține documentele prevăzute la art. 54. 

 

Art. 25.  - Furnizorii de programe de pregătire profesională înscriu pentru examinarea 

privind competențele specifice acoperite de pregătirea profesională continuă doar candidații 

eligibili, fiind responsabili de acurateţea înscrierilor.   

 

Art. 26. - Pentru acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional care includ subiecte 

privind dezvoltarea cumulativă a nivelului de competențe profesionale specifice profilului 

ocupațional se acordă 2 credite.  

 

  Art. 27. – (1) Pentru avizarea acţiunii cu caracter ştiinţific şi profesional de către ISF, 

organizatorul evenimentului are obligația depunerii la ISF a unei cereri cu 30 de zile înainte 

de data de începere a evenimentului. 
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  (2) Organizatorul evenimentului, în urma primirii avizului ISF, informează 

participanţii privind obţinerea unui număr de 2 credite de pregătire profesională continuă și la 

finalul acțiunilor cu caracter ştiinţific şi profesional, organizatorul emite, la cererea 

participanților, o adeverință de participare.  

 

Art. 28. - (1) Pentru recunoașterea numărului de credite, participanții la acțiunile cu 

caracter științific și profesional au obligaţia de a transmite electronic la ISF, în termen de 

maximum 60 de zile de la data la care a avut loc evenimentul, copia adeverinţei de participare 

însoțită de o cerere privind recunoașterea creditelor pentru participarea la acţiuni cu caracter 

ştiinţific şi profesional pe anul corespunzător desfăşurării evenimentului. 

 

 (2) Pentru recunoaşterea numărului de credite aferente participării la acţiuni cu 

caracter ştiinţific şi profesional care nu se desfășoară pe teritoriul României, participantul are 

obligația depunerii la ISF a unei cereri cu 30 de zile înainte de data de începere a 

evenimentului. 

 

Art. 29. – (1) Specialiștii/operatorii care au și calitatea de lectori în cadrul 

programelor de pregătire profesională continuă sau care  au participat în calitate de oratori în 

cadrul acţiunilor cu caracter ştiinţific şi profesional avizate de ISF, beneficiază de 

recunoașterea orelor de curs/prezentărilor susținute.  

 

(2) Pentru fiecare 2 ore susţinute de către specialiștii/operatorii prevăzuți la alin. (1)  

se acordă 1 credit de pregătire profesională. 

 

Art. 30. - În vederea recunoașterii numărului de credite lectorii sau oratorii care au 

participat la acțiuni cu caracter științific și profesional, au obligația de a transmite electronic 

la ISF în termen de maximum 60 zile de la data participării, copia adeverinței de participare 

însoțită de cererea privind recunoașterea creditelor pentru participarea la acţiuni cu caracter 

ştiinţific şi profesional pe anul corespunzător desfăşurării evenimentului. 

 

Art. 31. – (1) Specialiștii/operatorii care activează pe piețele financiare supravegheate 

de către ASF și care au participat la programele de pregătire profesională continuă sunt 

înregistrați în Registrul Specialiștilor/Operatorilor de pe piețele financiare supravegheate de 

către ASF, denumit în continuare RSO, care este publicat și actualizat de către ASF pe site-ul 

său. 

 

(2) La expirarea termenului limită privind îndeplinirea obligației de pregătire 

profesională continuă, specialistul/operatorul care nu s-a conformat cerinţelor de pregătire 

continuă este radiat de către ASF în baza notificării primite de la ISF. 

 

Art. 32.  - Specialiștii/operatorii radiați din RSO ca urmare a nerespectării cerințelor 

de pregătire profesională continuă au obligația să reia programul de calificare profesională 

pentru a fi reînscrise în RSO. 
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Art. 33. – (1) Activitățile de mentorat se desfășoară prin intermediul evaluatorilor 

independenți ai Centrului de evaluare de competențe sau prin intermediul conducătorilor 

entității unde activează specialistul/operatorul. 

 

(2) Activitățile de mentorat prevăzute la alin. (1) se realizează în baza unui raport de 

mentorat transmis către ISF, care cuprinde competențele specifice solicitate de către 

specialistul/operatorul care desfășoară  o ocupație, dar nu mai mult de 3 competențe.  

 

(3) Pentru fiecare competență supusă mentoratului prevăzută la alin. (2), 

specialistului/operatorului i se acordă 2 credite. 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Evaluarea competențelor prin intermediul Centrului de evaluare a competenţelor 

 

 

Art. 34. - Evaluarea și certificarea cunoștințelor și abilităților dobândite de 

specialiștii/operatorii care activează pe piețele financiare supravegheate de către ASF este 

asigurată de către Centrul de evaluare a competențelor. 

 

Art. 35. – ISF are obligația de a elabora metodologia privind metodele și 

instrumentele de evaluare a competențelor care să fie utilizate în cadrul Centrului de evaluare 

a competențelor și de a o supune aprobării ASF, în termen de maximum 120 zile de la 

publicarea prezentului regulament. 

 

Art. 36. - Evaluatorii de competențe din cadrul Centrului de evaluare a competențelor 

sunt avizați și înregistrați de către ISF în Registrul Evaluatorilor de Competențe, denumit în 

continuare REC, prevăzut pe tipuri de ocupații specifice. 

 

Art. 37. - Recunoaşterea competenţelor dobândite pe baza profilului ocupaţional 

aferent ocupaţiei specifică pentru specialiștii/operatorii care își manifestă intenția de a fi 

evaluați, se realizează în cadrul Centrului de evaluare a competenţelor de către doi evaluatori 

de competențe. 

 

Art. 38. - Evaluarea competențelor, pe lângă evaluarea portofoliului profesional, se 

realizează prin utilizarea a cel puțin unei metode pentru evaluarea cunoștințelor și a cel puțin 

unei metode pentru evaluarea abilităților practice. 

 

Art. 39. - (1) Metodele de evaluare și durata procesului de evaluare pentru fiecare 

profil ocupaţional sunt prevăzute în cadrul metodologiei elaborate de către ISF  iar durata 

procesului de evaluare nu poate fi mai mică de 7 zile și mai mare de 60 zile. 

 

(2) Decizia privind competenţele candidatului se exprimă în două moduri: “Admis“ 

sau “În curs de completare a competențelor”.  
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(3) Pentru candidatul declarat “Admis“, Centrul de evaluare eliberează certificatul de 

competenţe specific profilului ocupațional. 

 

(4) Candidatul declarat “În curs de completare a competențelor” se poate reînscrie în 

vederea validării competențelor rămase, în termen de maximum 60 de zile de la data 

susținerii primei evaluări.  

 

(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (4), candidatul declarat “În curs de 

completare a competențelor” reia întregul proces de evaluare. 

 

Art. 40. - Centrul de evaluare a competențelor în urma evaluării competențelor pe 

baza profilului ocupațional pentru ocupația specifică emite certificat de competență, care 

conferă aceleași drepturi ca şi certificatul de calificare profesională/celelalte modalităţi de 

evaluare şi certificare prevăzute de parcurgerea cursurilor de pregătire profesională. 

 

 

 

CAPITOLUL III 

Autorizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională, aprobarea 

programelor de pregătire profesională și atestarea lectorilor 

 

Secțiunea 1 

Autorizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională 

 

 

Art. 41. - Autorizarea de către ASF a furnizorilor de programe de pregătire 

profesională este efectuată cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:  

a) să fie persoane juridice române care să aibă în obiectul de activitate desfăşurarea altor 

forme de învățământ; 

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice și lectorii nu au fost condamnaţi 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; 

c) persoana juridică/reprezentații legali nu se află sub incidenţa unor sancţiuni aplicate de 

autorităţile de supraveghere din domeniul economic/financiar;  

d) să dispună de dotările tehnice adecvate și de personal corespunzător activității ce urmează 

a fi desfășurate sau să facă dovadă contractării acestora. 

 

Art. 42. - Pentru autorizarea calității de furnizor de programe de pregătire 

profesională, persoanele juridice depun la ASF următoarea documentație:   

a) cerere de înregistrare a calității de furnizor de programe de pregătire profesională, cu  

semnătura olografă a reprezentantului legal şi ştampila; 
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b) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul 

societăților comerciale sau extras din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor în cazul 

asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor, valabil la data solicitării autorizării;  

c) certificat de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate prevăzut de 

legislaţia în vigoare și certificat de cazier fiscal în original eliberat cu cel mult 15 zile 

anterior datei de înregistrare a documentației la ASF, pentru personalul din conducere, din 

care să reiasă că nu are fapte înscrise; 

d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice sub 

semnătură olografă, din care să rezulte că este respectată condiția prevăzută la art. 41       

lit. c); 

e) dovada faptului ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 41 lit. d); 

f) dovada achitării, în contul ASF, a taxei de autorizare, prevăzută de reglementările în 

vigoare. 

 

Art. 43. - ASF autorizează furnizorii de programe de pregătire profesională în termen 

de maximum de 30 de zile de la data depunerii documentației complete, și îi înregistrează în 

Registrul Furnizorilor, denumit în continuare RF, pe care îl publică pe site-ul său și îl 

actualizează. 

 

Art. 44. - Informaţiile sau documentele suplimentare  solicitate de ASF persoanei 

juridice care a solicitat autorizarea în calitate de furnizor de programe de pregătire 

profesională se depun în termen de maximum 15 zile de la data solicitării ASF.  

 

Art. 45. - Furnizorul de programe de pregătire profesională are obligația să afişeze 

dovada autorizării la sediul său, să o publice pe pagina proprie de internet și are dreptul să își 

facă publicitate doar după înregistrarea în RF. 

 

Art. 46. – (1) Furnizorii de programe de pregătire profesională au obligaţia respectării 

prevederilor art. 41, precum şi  a altor prevederi incidente din reglementările ASF pe toată 

durata desfăşurării activităţii. 

 

(2) În situația apariției unei modificări față de condițiile inițiale în baza cărora au fost 

autorizați furnizorii de programe de pregătire profesională, aceștia au obligația să notifice 

ASF în termen de maximum 15 zile de la data producerii modificării. 

 

Art. 47. - Furnizorii de programe de pregătire profesională autorizați de către ASF au 

obligația respectării regulamentului de examinare emis de către ISF. 

 

Art. 48. - (1) ASF retrage autorizația unui furnizor de programe de pregătire 

profesională și îl radiază din RF în oricare dintre următoarele situaţii:   

a) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 41;   

b) la cerere, în baza hotărârii conducerii furnizorului de programe de pregătire profesională;   

c) dacă împotriva furnizorului de programe de pregătire profesională a fost deschisă 

procedura prevăzută de legislaţia privind insolvenţa și falimentul;   

d) dacă în urma controalelor se constată nereguli sau încălcarea legislației incidente;  
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e) dacă nu notifică ASF modificările condițiilor în baza cărora au fost înregistrați  în RF. 

 

(2) ASF decide cu privire la retragerea autorizației în termen de maximum 25 de zile 

de la data înregistrării cererii sau de la data constatării neregulilor, prevăzute la alin. (1).   

 

Art. 49. - Retragerea autorizației de către ASF și radierea din RF nu produc efecte 

asupra recunoaşterii finalizării programelor de pregătire profesională pentru 

specialiștii/operatorii care au urmat cursuri şi au promovat examenele aferente, până la data 

retragerii/radierii.  

 

Art. 50. – La retragerea autorizației ASF, furnizorul de programe de pregătire 

profesională are obligația de a finaliza programele de pregătire în derulare și înscrierea 

cursanților la examenele aferente, precum și obligația anulării programelor de pregătire 

programate ulterior retragerii autorizației și restituirii taxelor încasate în avans pentru 

programele anulate.  

 

Art. 51. - Furnizorii de programe de pregătire profesională au următoarele obligații: 

a) să publice pe pagina de internet detaliile cu privire la programul de pregătire profesională 

și modalitatea de susținere a examinării, respectiv evaluarea competențelor; 

b) să asigure înscrierea candidaților la examinare corespunzător profilului ocupațional 

specific și tipului de examen; 

c) să asigure continuitatea programelor de pregătire profesională, în situaţia în care un lector 

îşi întrerupe activitatea, prin înlocuirea în timp util cu un alt lector înscris  în Registrul 

Lectorilor, denumit în continuare RL, care are pregătire profesională similară.   

 

Art. 52. - (1) ASF atestă lectorii în maximum 30 de zile de la data depunerii 

documentaţiei complete, în baza următoarelor documente : 

a) copie de pe cartea de identitate sau pașaport, valabilă la data solicitării aprobării; 

b) curriculum vitae actualizat, model Europass, cu semnătura olografă, din care să reiasă 

experiența profesională relevantă în domenii specifice piețelor financiare supravegheate de 

către ASF, în cadrul ASF sau în mediu universitar de profil, de minimum 3 ani; 

c) copie după diploma de absolvire a unei instituții de învățământ superior de lungă durată; 

d) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost 

sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar. 

 

(2)  Lectorii atestați de către ASF în condițiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrați de 

către ISF în RL care va fi publicat pe site-ul ASF. 

 

Art. 53. – ASF retrage  atestatul și ISF radiază din RL pe acei lectori care se regăsesc 

în una din următoarele situații: 

a) solicită, din proprie inițiativă, retragerea/radierea; 

b) a fost sancționat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar.  
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CAPITOLUL IV 

Organizarea şi desfăşurarea examenelor aferente programelor de pregătire  

profesională 

 

 

 

Art. 54. - (1) În vederea susţinerii examenului aferent programului de pregătire 

profesională, cursanţii se înscriu individual sau sunt înscriși de către furnizorii de programe 

de pregătire profesională. Înscrierea la examinare se realizează online pe baza următoarelor 

documente:  

a) adeverinţă eliberată de furnizorul de programe de pregătire profesională prin care se face 

dovada parcurgerii întregului program de calificare sau de pregătire profesională continuă, 

după caz, cu precizarea profilului ocupațional ale cărui competențe se testează și cu  

competențele aferente;  

b) copie a cărții/buletinului de identitate/paşaportului, valabile/valabil la data depunerii 

documentaţiei pentru înscrierea la examen;  

c) e-mail propriu de corespondență al cursantului; 

d) în cazul examenului de calificare profesională, copie a ultimei diplome de studii, cel puţin 

diploma de bacalaureat;  

e) un alt document echivalent tradus în limba română şi legalizat, în cazul persoanelor fizice 

cu domiciliul sau rezidenţa în alt stat din Spaţiul Economic European; 

f) dovada achitării taxei de examinare aferente categoriei de examen în contul ISF. 

 

 

Art. 55. - (1) Înscrierea cursanților la examen se face în termen de maximum 60 de 

zile de la data finalizării programului de pregătire profesională, cu respectarea termenului de 

maximum 7 zile înainte de data programată a examenului pentru care se optează. 

 

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), cursanții se vor putea înscrie la 

examinare doar dacă reiau procesul de pregătire profesională, cu respectarea termenelor de 

conformare, acolo unde situaţia o impune. 

 

Art. 56. - (1) Examenele pentru programele de pregătire profesională se organizează 

în limba română,  pe baza unor teste-grilă/studii de caz, prin intermediul cărora se testează 

atât cunoștințele, cât și abilitățile specifice profilului ocupațional.  

 

(2) Testele-grilă/studiile de caz sunt elaborate de către ISF, pentru fiecare profil 

ocupațional, în colaborare cu specialiști din cadrul ASF, al asociațiilor profesionale și de 

specialitate din piețele financiare supravegheate de către ASF, lectori ai furnizorilor de 

programe de pregătire profesională, precum și cu cadre didactice din învățământul superior 

de profil.  
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(3) ISF pune la dispoziţia celor interesaţi baterii de teste de exercițiu care nu pot fi 

utilizate în procesul de examinare. 

 

Art. 57. - (1) Pentru sesiunile de examinare la distanță, ISF permite accesul 

candidaților pe platforma de examinare în baza credențialelor alocate. 

 

(2) Pentru fiecare examen subiectele sunt generate aleatoriu prin intermediul 

platformei de examinare, pentru fiecare competență în parte aferentă profilului ocupațional 

sau, în cazul examenelor realizate la sală, extrase aleatoriu din seturile de teste generate de 

aplicația electronică. 

 

Art. 58. - Programul de pregătire profesională se finalizează cu examen de absolvire, 

organizat de către ISF prin intermediul platformei electronice de examinare sau la sală. 

 

Art. 59. - Rezultatul obținut în urma examinării se comunică în timp real candidaților 

care susțin examinarea pe platforma electronică de examinare sau, în termen de maximum 5 

zile, pentru candidații care susțin examinarea la sală.   

 

Art. 60. - (1) Candidații respinşi în urma examinării pot depune contestație în termen 

de 2 zile de la data comunicării rezultatului. 

 

(2) ISF are obligația să informeze candidatul privind rezultatul obținut în urma 

contestației în termen de maximum 5 zile de la data depunerii contestației și să afișeze 

rezultatul pe site-ul propriu. 

 

Art. 61. – (1) Pentru candidații care au promovat examenul de absolvire, ISF are 

obligația eliberării certificatelor de absolvire a programului de pregătire profesională, în 

termen de maximum 30 de zile de la data promovării examenului și înregistrării rezultatelor 

examinării în RSO. 

 

Art. 62. - Candidații declarați respinși la examenul de absolvire pot susține un nou 

examen de absolvire în termen de maximum 6 luni de la data susținerii primului examen fără 

a mai fi necesară parcurgerea programului de pregătire profesională cu condiția achitării unei 

taxe de reexaminare.  

 

Art. 63. - Candidații care nu s-au prezentat la examenul de absolvire din motive 

întemeiate, pot solicita reînscrierea la examinare, în termen de maximum 60 de zile, fără plata 

unei taxe suplimentare, cu condiția depunerii unei solicitări de reînscriere însoțită de 

documentele doveditoare. 

 

Art. 64. - (1) Încălcarea de către candidat a condițiilor impuse în timpul examinării se 

sancţionează cu excluderea acestuia din examen.  

 

(2) Candidatul exclus din examen poate participa la o altă sesiune de examinare cu 

condiția achitării unei taxe de reexaminare.  
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(3) La a doua abatere candidatul exclus din examen trebuie să reia cursurile de 

pregătire profesională pe domeniul respectiv și are dreptul să susțină o nouă examinare doar 

după 2 ani de la producerea celei de a doua abateri. 

 

Art. 65. - (1) ASF, prin intermediul ISF, poate recunoaşte programele de pregătire 

profesională organizate de entităţi din alte state pe baza sistemului de calificări și competențe 

valabil la nivelul Uniunii Europene sau pe bază de reciprocitate, inclusiv examenele de 

promovare a acestora, precum şi atestatele profesionale eliberate de autorităţile de 

reglementare ale acestor state. 

 

  (2) În situaţia recunoaşterii programelor de pregătire profesională, o persoană fizică va 

susţine examinarea/evaluarea conform prevederilor prezentului regulament, în scopul 

verificării cunoştinţelor privind legislaţia şi a specificului pieţei financiare româneşti. Ulterior 

promovării examenului, persoanele în cauză vor solicita certificarea competențelor. 

 

 (3) Pentru aplicarea alin. (2) bateria de teste sau evaluarea competențelor va conţine 

întrebări cu caracter legislativ şi aplicativ. 

 

(4) În vederea recunoaşterii programelor de formare profesionala, a examenelor sau 

atestatelor profesionale, o persoană fizică trebuie să depună documente conform procedurilor 

ISF, aprobate de către ASF.  

 

 

CAPITOLUL V 

 Sancţiuni 

 

Art. 66. - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament si neparticiparea la 

programul de formare profesională continuă se sancționează potrivit  legislației aplicabile 

piețelor financiare aflate sub supravegherea ASF prevăzute la art. 1 alin. (1). 

 

Art. 67. -  Nerespectarea de către furnizorii de programe de pregătire profesională a 

regulamentului de examinare prevăzut la art. 47 se sancționează cu radierea din RF, după 

aprobarea de către Consiliul ASF la propunerea părții constatatoare.  

 

Art. 68. - Împotriva deciziei de sancționare se poate formula plângere în conformitate 

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

completările ulterioare. 
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CAPITOLUL VI 

 Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

 

Art. 69. - Toate documentele emise de ASF care vizează pregătirea profesională 

anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea maximum 12 

luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu exceptia cazurilor in care 

acestea isi pierd valabilitatea in termenul mentionat. 

 

Art. 70. - Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările 

aferente în materie de pregătire profesională existente la nivelul celor trei sectoare de 

supraveghere financiară din cadrul ASF, în măsura în care nu contravin prezentului 

regulament. 

 

Art. 71. - În cuprinsul reglementărilor specifice Sectorului Instrumente și Investiții 

Financiare, prin  „atestat” se înțelege „certificat de competențe”  conform definiției de  la art. 

5 alin. (2) lit. j). 

 

Art. 72. - În vederea monitorizării calității programelor de pregătire profesională, 

ASF poate efectua controale la sediul furnizorilor de programe de pregătire profesională şi la 

ISF. 

 

Art. 73. - ISF publică în termen de minimum 90 de zile înainte de implementarea 

platformei de examinare cerințele tehnice privind accesarea acesteia. 

 

Art. 74. - ISF publică pe site-ul propriu procedurile privind accesarea și utilizarea 

platformei de examinare, modalitatea de organizare și susținere a examenelor, taxele aprobate 

de către ASF, regulamentul de examinare prevăzut la art. 47, în termen de cel puțin 90 de zile 

înainte de  data intrării în vigoare a  prezentului regulament. 

 

Art. 75. -  ASF și ISF publică pe site-urile proprii formularele și modelele de cerere 

necesare în vederea autorizării furnizorilor de programe de pregătire profesională, atestării 

lectorilor și înscrierii candidaților la examene cu cel puțin 60 de zile înainte de intrarea în 

vigoare a prezentului regulament. 

 

Art. 76. - ISF colaborează cu ASF și cu asociațiile profesionale pentru a identifica 

necesitatea dezvoltării unor noi competențe specifice și pregătirii profesionale a anumitor 

categorii de specialiști/operatori pentru piețele financiare supravegheate de către ASF.  

 

Art. 77. – (1) Specialiștii/operatorii, persoane fizice române sau cetățeni ai Uniunii 

Europene, pot face dovada acumulării în cadrul Uniunii Europene de competențe echivalente 

celor solicitate pentru ocupația respectivă, conform dispozițiilor prezentului regulament și a 

sistemului de recunoaștere a competențelor la nivelul Uniunii Europene.  
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(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), specialistul/operatorul depune la ISF 

documente doveditoare și solicită echivalarea certificării competențelor prin intermediul 

Centrului de Evaluare a Competențelor.  

 

 

Art. 78. – (1) Taxele percepute de către ISF pentru activitățile prevăzute în prezentul 

regulament sunt aprobate în prealabil de către ASF și sunt publicate pe site-ul ISF. 

 

(2) ISF poate percepe taxe aferente prezentului regulament pentru activități de: 

a) examinare/reexaminare;  

b) evaluare/reevaluare de competențe;  

c) echivalare conform art. 65 si 71;  

d) emitere documente/duplicate;  

e) înregistrare în registre; 

f) avizare activități prevăzute de prezentul regulament; 

g) servicii efectuate terților. 

 

Art. 79. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României,  Partea I, 

pe site-ul ASF și ISF și intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

 

Art. 80. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament  se abrogă:  

a) Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea 

profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările și 

completările ulterioare; 

b) Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a 

Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în 

domeniul asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Capitolul II și III din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a 

intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de  Supraveghere a 

Asigurărilor nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea 

profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) Decizia Comisiei de  Supraveghere a Asigurărilor nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de 

reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind 

aplicarea acestor reglementări; 

e) Art. 29 și pct. 2.14 din anexa nr. 3 la Regulamentul 16/2014 privind veniturile Autorităţii 

de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

MIȘU NEGRIȚOIU 

 

 

București, 

Nr. 


