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RESPONSABIL EDUCAȚIE FINANCIARĂ 
 
 
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTULUI 
 
-    Asigură coordonarea echipelor de proiect repartizate şi urmărirea activităţii acestora, în funcţie 
de necesităţile serviciului şi de activităţile planificate, în special în aria educaţiei financiare şi 
consultării părţilor interesate; 
-    Întocmeşte rapoarte de sinteză pe care le înaintează Şefului Serviciului S.M.E.F. / Directorului 
Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară privind activitatea serviciului, la solicitarea 
acestora; 
-    Participă la actualizarea procedurilor de lucru, inclusiv cele privind circulaţia documentelor, 
participă la elaborarea procedurilor specifice serviciului din care face parte; 
-    Participă la elaborarea şi implementarea strategiei A.S.F. privind protecţia consumatorilor şi 
educaţia financiară, a planului operaţional anual al acesteia, precum şi a altor politici, recomandări 
şi planuri de acţiune privind educaţia financiară şi protecţia consumatorilor; 
-    Elaborează avertismente, alerte, recomandări şi ghiduri de bune practici atât pentru pentru 
consumatori, cât şi pentru structurile organizatorice de specializate ale A.S.F.; 
-    Propune, verifică, şi elaborează de ghiduri, broşuri, informări on-line, articole, explicaţii și alte 
tipuri de materiale de educaţie financiară; 
-    Elaborează şi verifică materialele elaborate în cadrul serviciului, în vederea colaborării cu 
compartimentele de specialitate pentru întocmirea Raportului anual al A.S.F. precum şi pentru 
dezvoltarea paginii de internet a A.S.F. , prin redactarea de conţinut specific protecţiei 
consumatorilor; 
-    Planifică şi participă la organizarea de campanii şi evenimente publice în domeniul informării şi 
educaţiei financiare, în colaborare cu compartimentele specializate ale A.S.F., inclusiv la 
planificarea resurselor necesare organizării acestora;  
-    Asigură elaborarea de chestionare privind educaţia financiară şi protecţia consumatorilor 
adaptate grupurilor ţintă în vederea sondării opiniei consumatorilor, interpretarea şi valorificarea 
rezultatelor; 
-    Contribuie la administrarea de proiecte, relaţii de colaborare şi parteneriate cu părţile interesate 
din domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare şi derulează consultări publice cu 
părţile interesate, pentru clarificarea cadrului de protecţie, reglementare şi supraveghere, pe 
probleme specifice de interes pentru consumatori; 
-    Desfăşoară activităţi de analiză, colectare de date şi informaţii despre produse, servicii şi 
instrumente financiare, despre furnizorii de pe piaţa financiară nebancară, despre efectele inovaţiei 
financiare pe plan european asupra consumatorilor din România, despre activităţi, tendinţe, 
legislaţie, programe interne sau internaţionale şi alte aspecte relevante domeniului protecţiei 
consumatorului şi educaţiei financiare, din surse interne sau externe A.S.F.; 
-    Analizează şi formulează puncte de vedere privind documentele A.S.F. cu impact asupra 
protecţiei sau nivelului de încredere al consumatorilor în piaţă şi colaborează cu structurile 
organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării, implementării și 
uniformizării celor mai bune practici în activitatea de protecție a consumatorilor; 
-    Asigură participarea la activităţile structurilor internaţionale, la nivel de experţi, acolo unde se 
stabileşte această participare de către Prim - Vicepreşedintele A.S.F. / Directorul D.R.P.P.E.F. / 
Şef Serviciu S.M.E.F.; 
-    Urmăreşte în permanenţă şi îşi însuşeşte modificările şi completările care apar în legislaţia 
incidentă domeniului de activitate; 
Valorifică observaţiile şi concluziile cu privire la diversele segmente ale activităţii organizaţiei şi 
aplică controlul ameliorativ al autorităţii aferente funcţiei ocupate; 
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CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
 

Studii și experiență: 
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență; 
- Studii de master/ postuniversitare sau absolvirea unor cursuri de perfecționare specifice 

pieței financiare nebancare; 
- Cursurile de specialitate în domeniile pedagogie, grafică, comunicare sau marketing 

constituie avantaj;  
- Experienta de specialitate in domeniu: mínimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în 

domeniul financiar-bancar și minimum 2 ani pe posturi similare; 
- Experiența ca formator / lector în domeniul financiar nebancar constituie avantaj; 
- Cunoștințe IT Microsoft Office, Outlook; constituie avantaj cunoașterea unor programe 

software grafică; 
- Cunoștințe de limba engleză de nivel mediu, nivelul avansat constituie avantaj. 
 
Competențe specifice postului: 
- Capacitate mare de analiză și sinteză, gestionarea optimă a informațiilor; 
- Abilități în comunicarea scrisă și verbală, ușurință în exprimarea ideilor, creativitate; 
- Spirit de inițiativă și abilități organizatorice; 
- Empatie și receptivitate față de problemele socio-umane, empatie pentru consumatori, 

pentru drepturile și nevoile acestora, inițiativă civică. 
 
Competențe comportamentale (organizaționale): 
- Orientare către rezultate 
- Munca în echipă  
- Creativitate și inovație  
- Etică și integritate 
- Înțelegere și tact organizațional 

 
 

 

  


