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TEMATICA
Program de Formare Profesională Continuă pentru anul 2017
destinat specialiștilor și operatorilor pentru piața de capital.
Programul de Formare Profesională Continuă conține un ciclu de 10 sesiuni/seminare
ştiinţifice/profesionale, defalcat pe durata a 5 zile cu 2 sesiuni pe zi, între orele 16:30 – 20:30 şi
cuprinde următoarele teme:
Ziua I.
1. Cadrul legal şi modificări/noutăți legislative. (2 ore)
2. MIFID II / MIFIR. (2 ore)
Ziua II.
3. Cerinţe privind abuzul de piaţă – practici de piaţă acceptate, programe de răscumpărare,
stabilzare, informaţii privilegiate, persoane iniţiate, tranzacţii. (2 ore)
4. Abuzul de piaţă în perspectiva societăţilor de servicii de investiţii financiare. (2 ore)
Ziua III.
5. Managementul riscului operațional – identificare, cauze şi efecte, factori favorizanţi,
răspuns la risc. (2 ore)
6. Evaluarea riscului operaţional, cerinţa de capital, indicatori cheie de risc (KRI). (2 ore)
Ziua IV.
7. Orientări privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru
platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente. (2 ore)
8. Dezvoltarea guvernanţei corporative în condiţiile aplicării celor mai bune practici și
realizării unui management prudent. (2 ore)
Ziua V.
9. Oportunitate vs. risc – studiu de caz Lehman Brothers. (2 ore)
10. Strategie de business – studiu de caz Lehman Brothers. (2 ore)
În conformitate cu art.37^1, alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, cu
modificările și completările ulterioare, programele de formare profesională organizate de
Centrul de Pregătire Financiară Millenium vor fi organizate sub formă de acțiuni cu caracter
științific și profesional.
Programele de formare profesionala continua (FPC) desfășurate sub formă de acțiuni cu
caracter științific și profesional nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către
absolvenții acestora.
Lectorii care vor susține cursurile organizate de C.P.F. ”MILLENIUM” vor fi din lista
lectorilor atestați de C.N.V.M./A.S.F., aceștia fiind profesioniști cu experienţă în piaţa
financiară și de capital: Adrian Simionescu, Mihai Radu, Dan Stoicescu, Lucian Fulea, Mihaela
Miu, Andi Lostun.
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