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SPECIALIST PIEŢE REGLEMENTATE MANAGEMENTUL RISCULUI 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- 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; 
- 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; 

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

 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

Studii și experiență: 
- studii superioare economice/în matematici absolvite cu diplomă de licență; 
- experiență profesională de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul 

financiar-bancar şi minimum 2 ani pe posturi similare; 
- cunoștințe de specialitate privind administrarea riscului în cazul unei instituţii financiare;  
- cunoștințe de specialitate privind managmentul riscului de piaţă, al riscului de credit, al 

riscului valutar şi operaţional; 
- cunoștințe de limbă engleză nivel mediu; 
- cunoștințe Microsoft Office nivel avansat. 

 
      Constituie un avantaj:  

- studii de master/ post-universitare în matematici/ ştiinţe economice/ certificare CFA/ FRM/ 
PRM;  

- experienţa în analiza indicatorilor de risc aferenţi activităţii SSIF/ SAI/ OPC; 
- cunoaşterea de programe de analiză econometrică. 

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

înțelegere și tact organizațional. 
 


