
 
 

SPECIALIST PIEȚE REGLEMENTATE MANAGEMENTUL RISCULUI 
 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

 
Studii și experiență:  

- Studii superioare economice/în matematici, absolvite cu diplomă de licență; 
- Studii de master/post-universitare în matematici/științe economice/certificare CFA/FRM/PRM 

prezintă avantaj; 
- Minimum 1 an experiență în cadrul unei instituții financiare sau desfășurarea de activități de 

cercetare academică în domeniul administrării riscului; 
- Cunoștințe avansate de MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 
- Cunoașterea de programe de analiză econometrică prezintă avantaj; 
- Cunoștințe de limba engleză nivel mediu. 

 
Competențe funcționale specifice postului:  

- Managementul riscului de piață, al riscului de credit, riscului valutar și operațional 
 

Competențe comportamentale (organizaționale):  
- Orientare către rezultate;  
- Munca în echipă;  
- Creativitate și inovație;  
- Etică și integritate;  
- Înțelegere și tact organizațional.  

 
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTULUI: 

- Elaborează analize specifice privind evaluarea și încadrarea în clase de risc a entităților 
supravegheate conform modelelor de evaluare a riscurilor; 

- Elaborează diverse analize de specialitate privind cuantificarea riscurilor la care sunt expuse 
entitățile supravegheate și formulează propuneri în funcție de concluziile analizelor efectuate; 

- Comunică în scris, în cel mai scurt timp, conducerii ierarhice, riscurile identificate și încălcările 
reglementărilor specifice, în vigoare; 

- Elaborează/participă la elaborarea notelor de ședință prezentate Consiliului A.S.F./ conducerii 
A.S.F. cu privire la aspecte rezultate din activitatea de supraveghere, propune în cel mai scurt 
timp măsurile ce se impun conform competenţelor sale şi prevederilor legale și își asumă, prin 
semnătură, conținutul notei; 

- Formulează solicitări/întocmește chestionare adresate entităților supravegheate privind 
informații relevante necesare realizării diferitelor evaluări/simulări/teste de stres pentru entitățile 
financiare supravegheate; 

- Participă la realizarea unor evaluări/simulări pentru situații de criză/teste de stres pentru 
entitățile financiare supravegheate și propune soluții de administrare și/sau redresare în cazul 
în care acestea s-ar afla în dificultate; 

- Analizează și verifică documentația transmisă de societățile de servicii de investiții financiare 
privind cererea de aprobare de către A.S.F. a trecerii la un management al riscului bazat pe 
modele avansate și formulează propuneri de completare, aprobare sau respingere; 

- Colectează și contribuie cu date privind supravegherea prudențială în cadrul schimburilor de 
informaţii între diferite structuri și/sau instituții, la nivel național și european; 

- Colaborează cu celelalte compartimentele din cadrul A.S.F. în vederea realizării eficiente a 
lucrărilor repartizate serviciului și a celor colective, atribuite și altor compartimente din cadrul 
A.S.F.; 

- Analizează documentația și raportările transmise, în vederea supravegherii caracterului 
adecvat al mecanismelor de administrare a riscului la nivelul entităților supravegheate; 

- Participă la elaborarea procedurilor specifice activităţii structurii din care face parte. 
 

 


