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ANALIST FINANCIAR 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

Efectuează analize, fundamentări și propuneri privind: 
- proiectarea de simulări pentru situații de criză, planuri pentru situații de urgență și participă 

efectiv la astfel de simulări; 

- dezvoltarea, în colaborare cu direcțiile de supraveghere din cadrul ASF și cu Serviciul Analiză 
de Piață și Statistică, precum şi pentru administrarea instrumentelor, tehnicilor și 
mecanismelor specifice pentru activitatea de management al riscurilor în vederea asigurării 
supravegherii macroprudențiale; 

- monitorizarea tendințelor și riscurilor piețelor financiare nebancare supravegheate de ASF, în 
vederea asigurării stabilității financiare și a creşterii încrederii participanților și a 
consumatorilor de servicii financiare; 

- proiectele de reglementări în domeniul managementului riscurilor şi propune modificări ale 
acestora care să conducă la o supraveghere eficientă a celor trei piețe sau la armonizarea 
politicilor sectoriale în domeniul managementului riscurilor cu impact asupra stabilității 
financiare și a bunei funcționări a piețelor; 

- tematicile din cadrul grupurilor de lucru în domeniul managementului riscurilor și urmărește 
realizarea obiectivelor stabilite; 

- armonizarea politicilor sectoriale cu impact asupra supravegherii macroprudențiale; 

- solicitarea de documente/date/informații suplimentare entităților care intră în sfera activităților 
de management al riscurilor, precum și altor instituții și autorității ale statului, în vederea 
clarificării anumitor situații cu posibil impact asupra stabilităţii financiare; 

- creșterea eficienței activității de management al riscurilor; 

- modalitatea în care o entitate a fost declarată ca făcând parte dintr-un grup/conglomerat 
financiar în baza informațiilor primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul 
ASF și a reglementărilor în materie, în vederea includerii acesteia în sfera de aplicare a 
supravegherii prudențiale specifice. 

 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

Studii și experiență: 
- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență 
- studii master/ post-universitare sau cursuri de perfecționare în domeniul de specialitate 
- experiență profesională de minim 1 an pe posturi cu studii superioare în domeniul financiar-

bancar, asigurări, pensii private sau piață de capital 
- de preferat experiența profesională pe posturi în domeniul supravegherii instituțiilor financiare 

sau în managementul riscurilor și activitate la firme de investiții, asigurători sau administratori 
ai fondurilor de pensii  

- cunoștințe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office 
- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu 
 
Constituie un avantaj competențele funcționale privind efectuarea: 
- analizelor financiare referitoare la drepturile investitorilor, creditorilor de asigurări sau al 

participanților și al beneficiarilor din sistemul de pensii private 
- analizelor financiare referitoare la activitatea Fondului de garantare a asiguraților, Fondului de 

protecție a victimelor străzii, Fondului de compensare a investitorilor sau Fondului de 
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

 
Competențe comportamentale (organizaționale): 
- orientare către rezultate, munca în echipă, creativitate și inovație, etică și integritate, 

înțelegere și tact organizațional  
 

 


