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Anchetator pe piaţa de valori mobiliare
Descrierea ocupaţiei
Ocupatia de anchetator din aria ocupationalã control, supraveghere si anchete pe piata de capital, este una
din ocupatiile nou apãrute în România. În cadrul acestei ocupatii se întâlnesc atât activitãti cu caracter
general cât si activitãti specifice.
Anchetatorul trebuie sã aibã pregãtire juridicã precum si anumite aptitudini absolut necesare pentru a putea
sã îndeplineascã toate cerintele legate de aceastã ocupatie. Anchetatorul trebuie sã aibã un volum foarte mare
de cunostinte teoretice si practice, din mai multe domenii (juridic, economic, financiar, contabil, comunicare
umanã etc.) care sã îi permitã sã initieze, sã conducã si sã finalizeze cu succes o anchetã pe piata de capital.
Practic, anchetatorul realizeazã urmãtoarele activitãti specifice:
- verificã cererile, sesizãrile, informatiile si reclamatiile primite spre solutionare, luând sau propunând mãsuri
de rezolvare
- descoperã si ancheteazã încãlcãri ale legilor si regulamentelor care guverneazã piata valorilor mobiliare
potrivit competentelor delegate de cãtre CNVM
- determinã continutul juridic si constitutiv al faptelor cercetate
- consemneazã rezultatele anchetei în raportul de finalizare a cercetãrii si face propuneri privind luarea de
mãsuri
- urmãreste aducerea la îndeplinire a mãsurilor dispuse
- primeste, verificã, formuleazã si înainteazã la CNVM puncte de vedere privind solutionarea contestatiilor
prealabile prin care se atacã acte emise de CNVM sau agentii sãi
- formuleazã sesizãri, apãrãri si cereri procedurale îndreptate cãtre organele de cercetare si instantele de
judecatã
- cerceteazã cauzele, mijloacele si metodele utilizate în încãlcãrile cele mai frecvente, centralizeazã si
coreleazã datele si face propuneri pentru stabilirea de mãsuri cu caracter general si normativ.

Anchetator pe piaţa de valori mobiliare
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi NPSI
Comunicarea interactivă
Dezvoltarea profesională
Lucrul în echipă
Organizarea activităţii proprii
Planificarea activităţii proprii

Competenţe specifice

Aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse
Cercetarea preliminară a posibilei încălcări a legii
Finalizarea investigaţiei - luarea de măsuri
Gestionarea documentelor specifice
Întocmirea documentelor specifice
Investigarea şi anchetarea faptelor şi evaluarea pagubelor
Soluţionarea contestaţiilor

Aplicarea NPM şi NPSI

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea N.P.M.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Legislatia şi N.P.M. sunt însuşite şi aplicate în conformitate cu
specificul locului de muncă.
1.2. Însuşirea clara şi corecta a procedurilor de protectia muncii se
realizează prin participarea la instructajul periodic.
1.3. Masurile de prim ajutor sunt însuşite corect în vederea actionarii cu
competenţă, în caz de accident.

2. Aplicarea normelor P.S.I.

1.4. Activitatea specifica este desfaşurata cu respectarea permanenta a
N.P.M.
2.1. Activitatea la locul de munca se desfaşoara în conditii de securitate
respectând normele P.S.I.
2.2. Procedurile P.S.I. sunt însuşite prin participarea la instructajele
periodice şi la aplicatiile practice.

3. Raportarea pericolelor care apar la
locul de muncă

2.3. Echipamentele şi materialele pentru stingerea incendiilor sunt
utilizate, întretinute şi pastrate conform reglementarilor în vigoare.
3.1. Pericolele potentiale sunt identificate rapid şi cu discernamânt pe
întreaga perioada a desfaşurarii activitatii.
3.2. Pericolele identificate sunt raportate prompt persoanelor abilitate,
conform procedurilor specifice fiecărui loc de muncă.

4. Aplicarea procedurilor de urgenţă

3.3. Starea tehnica a echipamentelor de protectie şi de stingere a
incendiilor este verificată periodic, în conformitate cu normele specifice
şi raportata persoanelor abilitate.
4.1. Masurile de prim ajutor sunt acordate corect şi prompt în caz de
accident.
4.2. Procedurile de urgenta şi evacuare sunt aplicate prompt, atunci când
este nevoie.
4.3. Orice accident sau început de incendiu este semnalat în cel mai scurt
timp, conform reglementărilor locului de muncă.
4.4. Se utilizează echipamentul de intervenţie conform normelor P.S.I.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Echipamente de protecţia muncii: specifice fiecărui loc de muncă.
Echipamente şi materiale pentru stingerea incendiilor: specifice fiecărui loc de muncă.
Sisteme de avertizare: luminoase, sonore, comunicative.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe despre:
- norme de protecţia muncii generale şi specifice fiecărui loc de muncă
- norme de prevenire şi stingere a incendiilor
- modul de utilizare a materialelor de protecţie şi a celor de stingere a incendiilor
- modul de acordare a primului ajutor în caz de accident.
În procesul de evaluare se va urmări:
- gradul de cunoaştere a N.P.M. şi a normelor P.S.I.
- capacitatea de a acţiona rapid şi eficient în caz de accident
- modul de utilizare a echipamentelor specifice din dotare
- modul de acordare a primului ajutor în caz de accident
- capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute.
_

Comunicarea interactivă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Transmiterea şi primirea

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Comunicarea este realizată în cadrul atribuţiilor de serviciu,
respectându-se raporturile ierarhice şi functionale.
1.2. Formele şi mijloacele de comunicare folosite sunt cele
corespunzătoare unei transmiteri rapide a informaţiilor.
1.3. Informatiile transmise sunt corecte, concise, operative şi redactate
într-un limbaj adecvat.

2. Participarea la discuţii pe teme
profesionale

1.4. Modul de adresare este politicos şi cu multa solicitudine.
2.1. Rezolvarea problemelor profesionale se face pe baza discuţiilor
acceptate de toţi membrii grupului.
2.2. În cadrul discuţiilor de grup trebuie respectat dreptul la opinie al
celorlalţi participanţi.
2.3. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar şi expuse fara
reţinere.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor care presupun munca în echipă mixtă din aria ocupaţională control,
supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Forma de comunicare: verbală, scrisă.
Mijloace de comunicare: telefon, fax, reţele de calculatoare, corespondenţă.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe referitoare la:
- schema organizatorică
- raporturile ierarhice şi funcţionale
- terminologia de specialitate
- utilizarea calculatorului.
La evaluare se va urmări:
- respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale
- respectarea raportărilor, conform cerinţelor
- folosirea unui limbaj adecvat
- modul de adresare şi formulare a ideilor pentru transmiterea şi primirea informaţiilor
- alegerea mijloacelor de comunicare cele mai adecvate scopului comunicării.
_

Dezvoltarea profesională

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la modul în care se realizează dezvoltarea profesională a anchetatorului prin autoinstruire si
participare la cursuri de perfectionare si manifestări de specialitate, în contextul ariei ocupationale control,
supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea necesităţilor proprii de
perfecţionare

2. Autoinstruirea

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Necesitatile proprii de perfectionare sunt identificate în mod realist şi
obiectiv, pe baza autoevaluării.
1.2. Necesităţile proprii de perfecţionare sunt identificate în corelaţie cu
cerintele de la locul de munca şi cu obiectivele personale.
2.1. Autoinstruirea se face în mod continuu, utilizând sursele de
informaţii disponibile.
2.2. Autoinstruirea are la bază necesităţile identificate.

3. Participarea la cursuri de
perfecţionare şi la alte manifestări de
specialitate

2.3. Autoinstruirea se realizează în funcţie de obiectivele urmărite.
3.1. Participarea la cursuri de perfectionare şi la alte manifestari de
specialitate se face în funcţie de necesităţile de perfecţionare identificate.
3.2. Cursurile de perfecţionare profesională se stabilesc în funcţie de
standardele şi cerintele de la locul de munca, pe baza recomandarilor date

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Surse de informare:
- publicaţii de specialitate
- INTERNET
- referate şi comunicări ştiinţifice
- schimb de informaţii şi schimb de experienţă cu persoane din alte organizaţii similare.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare:
- un minim de cunoştinţe profesionale care să permită identificarea punctelor slabe care ar necesita un plus de
cunoştinţe
- spirit critic şi autocritic.
În procesul de evaluare se va urmări:
- capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor proprii de instruire profesională
- eficienţa autoinstruirii în funcţie de obiectivele stabilite.
_

Lucrul în echipă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea rolurilor specifice

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Rolurile sunt identificate pe baza informaţiilor disponibile despre
anchetă.
1.2. Atribuţiile specifice sunt preluate de fiecare membru al echipei sub
supravegherea unui coordonator de anchetă.

2. Efectuarea muncii împreună cu
ceilalţi membri

1.3. Sugestiile pentru îmbunatatirea activitatii echipei sunt centralizate şi
furnizate cu claritate şi promptitudine.
2.1. Se creeaza conditii de lucru pentru desfaşurarea normala a activitatii.
2.2. Sarcinile sunt rezolvate printr-un proces agreat şi acceptat de toti
membrii echipei.
2.3. Fiecare membru al echipei participă alături de ceilalţi membri la
toate activităţile comune.
2.4. Fiecare membru al echipei trebuie să respecte rolurile specifice,

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Mărimea echipei: minimum 2 persoane.
Rolurile specifice: anchetator, controlor, supraveghetor, expert contabil.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe referitoare la:
- legislaţia de specialitate, domeniul financiar-contabil, psihologie etc.
- schema organizatorică, raporturile ierarhice şi funcţionale
- documentaţia de lucru.

În procesul de evaluare se va urmări:
- capacitatea de exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate
- modul de adresare către şefii ierarhici şi colegii de echipă în timpul efectuării operaţiilor ce necesită o
participare colectivă
- capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai echipei în timpul realizării sarcinilor.
_

Organizarea activităţii proprii

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigurarea condiţiilor materiale

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Materialele ce se utilizează la executarea lucrărilor sunt identificate
conform tipului acestora.
1.2. Materialele necesare executării lucrărilor trebuie să existe în
cantitate suficientă.

2. Asigurarea condiţiilor ergonomice

1.3. Materialele necesare sunt pastrate în locuri uşor accesibile, în functie
de tipul lor.
2.1. Criteriile amenajărilor ergonomice sunt identificate în raport cu
condiţiile concrete ale locului de muncă.
2.2. Asigurarea condiţiilor ergonomice se realizează prin amenajarea
rationala a locului de munca, urmarind economia şi eficienta efortului.
2.3. Factorii de ambianţă fizică ai locului de muncă trebuie să asigure un
mediu reconfortant.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Tipuri de materiale:
- consumabile (hârtie, instrumente de scris, dosare etc.)
- neconsumabile (calculatoare, mobilier etc.).
Tipuri de factori de ambianţă fizică: lumină, căldură, umiditate.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare:
- cunoştinţe despre tipurile de materiale utilizate, în funcţie de tipul lucrărilor
- cunoştinţe elementare de ergonomie
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
La evaluare se va urmări:
- modul în care se asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării eficiente a activităţii
- modul în care se asigură condiţiile ergonomice.
_

Planificarea activităţii proprii

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea obiectivelor

2. Stabilirea şi alocarea resurselor

3. Planificarea / programarea activităţii

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Obiectivele sunt identificate cu atenţie pentru a stabili concordanţa
cu posibilităţile reale de realizare.
1.2. Etapele de realizare a obiectivelor sunt identificate cu claritate şi
conform normelor specifice, în functie de tipul lucrarii şi termenul de
realizare.
2.1. Resursele materiale şi umane sunt stabilite în functie de tipul lucrarii
şi perioada de timp alocata.
2.2. Timpul necesar realizării fiecărei etape intermediare este stabilit
astfel încât să fie respectat termenul final de realizare.
3.1. Planificarea activitatii şi a succesiunii fazelor de lucru se face în
funcţie de timpul total alocat.
3.2. Planificarea este efectuata avându-se în vedere şi eventualele situatii
care ar putea afecta încadrarea în termenul final.
3.3. Planificarea activităţii proprii este făcută având în vedere
complexitatea cauzei cercetate.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Tipuri de resurse: financiare, materiale, umane.
Tipuri de obiective: verificare sesizări, cercetare şi răspuns, declanşare investigaţii, soluţionarea contestaţiilor,
finalizare puncte de vedere privind sesizări, apărări şi cereri procedurale către organele de cercetare şi de judecată.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe privind:
- planificarea activităţilor dependente unele de altele
- utilizarea calculatorului.

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de identificare a activităţilor ce trebuie planificate pentru atingerea obiectivelor de realizat şi
încadrarea în normele calitative şi de timp
- capacitatea de a planifica o lucrare şi de a respecta restricţiile stabilite
- operativitatea cu care se studiază documentaţia.
_

Aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse

Descrierea unităţii
Unitatea descrie modul de întocmire a actelor de dispunere de măsuri si cum se face urmărirea aducerii la îndeplinire
a măsurilor dispuse, în timpul realizării activitătii din aria ocupatională control, supraveghere si anchete pe piata de
capital.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Transmiterea actelor prin care se
dispun măsuri

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Actele sunt transmise părţilor vizate în termenul prevăzut de lege.
1.2. Măsurile luate sunt transmise prin modalităţile prevăzute de normele
de control-anchete în vigoare.

2. Urmărirea aducerii la îndeplinire a
măsurilor dispuse

1.3. Actele sunt transmise direct sau prin curieri.
2.1. Executarea sancţiunilor administrative este asigurată prin primirea
dovezii de plată a amenzii.
2.2. Propunerea măsurilor suplimentare se face pe baza constatării
neexecutării măsurilor iniţiale în termenul stabilit.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Persoane vizate în transmiterea actelor emise de CNVM: subiecţi ai pieţei de capital, persoane fizice sau juridice
aflate sub supravegherea CNVM, alte instituţii care au legătură cu activitatea ce se desfăşoară pe piaţa de capital.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare:
- cunoştinţe specifice de legislaţie
- cunoaşterea regulamentelor specifice elaborate de CNVM
- atenţie, corectitudine, operativitate, promptitudine.
În procesul de evaluare se va urmări:
- transmiterea cu promptitudine, în mod corect, a actelor către persoanele vizate
- verificarea raportării la timp a executării sau neexecutării măsurilor dispuse
- capacitatea de a corela şi sintetiza informaţiile obţinute
- capacitatea de a lua decizii.
_

Cercetarea preliminară a posibilei încălcări a legii

Descrierea unităţii
Unitatea descrie procesul de verificare a sesizărilor primite cu scopul de a stabili dacă fapta constituie o posibilă
încălcare a prevederilor legale în timpul realizării activitătii din aria ocupatională control, supraveghere si anchete
pe piaţa de capital.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Primirea şi clasificarea sesizărilor,
informaţiilor, reclamaţiilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Sesizarile sunt primite şi clasificate cu scopul mentinerii unei evidente
corecte.
1.2. Sesizările sunt clasificate în ordine cronologică.
1.3. Sesizările sunt clasificate având în vedere urgenţa soluţionării lor.

2. Verificarea sesizărilor

3. Declanşarea anchetei

1.4. Sesizările se clasifică în funcţie de diverse criterii, în vederea
rezolvării lor cât mai eficiente.
2.1. Informaţiile despre caz sunt culese din sursele avute la dispoziţie,
într-un timp cât mai scurt.
2.2. Informaţiile obţinute sunt corelate cu fapta semnalată în sesizare.
3.1. Informaţiile sunt analizate în vederea determinării dacă va fi
declanşata sau nu ancheta.
3.2. Se analizeaza şi se verifica daca faptele sesizate sunt prevazute de
lege.
3.3. Daca exista suficiente indicii de fapt şi de drept se propune

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Surse avute la dispoziţie pentru culegerea datelor iniţiale: alte compartimente, documente, mass media, informaţii
furnizate de persoanele vizate.
Sesizările se pot face de către: un solicitant exterior, superiorul ierarhic, un alt compartiment.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe referitoare la:
- procedurile specifice
- legislaţia specifică
- operaţiuni desfăşurate pe piaţa de capital
- utilizarea calculatorului.
Sunt necesare, de asemenea, următoarele atitudini şi aptitudini: spirit de observaţie, spirit deductiv, intuiţie,
corectitudine, atenţie.
În procesul de evaluare se va urmări:
- capacitatea de analiză şi sinteză a datelor avute la dispoziţie
- întocmirea cu discernământ a setului de probe
- promptitudinea în clasificarea, evaluarea şi rezolvarea sesizărilor.
_

Finalizarea investigaţiei - luarea de măsuri

Descrierea unităţii
Unitatea descrie circumstantele în care a fost săvârsită fapta, încadrarea ei în prevederile legale si propunerea de
sanctionare, în timpul realizării activitătii din aria ocupatională control, supraveghere si anchete pe piata de capital.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Consemnarea constatărilor rezultate
pe parcursul anchetei

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Raportul de investigaţie este comunicat persoanelor vizate.
1.2. Persoanele vizate sunt solicitate să transmită observaţiile lor în
termen de 3 zile.

2. Propunerea de măsuri

1.3. Informatiile primite sunt analizate şi rezolvate cu atentie.
2.1. Propunerea de sancţiuni se face pe baza descrierii amănunţite a stării
de fapt şi a încadrarii juridice a faptei.
2.2. Propunerea de sancţiuni se face în cadrul raportului de investigaţie
destinat organului ierarhic superior.

3. Dispunerea măsurilor

2.3. Raportul de investigaţii cu actele probatorii însoţit de propunerea
privind luarea de măsuri se înaintează organelor competente a dispune
măsuri.
3.1. Dispunerea măsurilor se face ţinând seama de împrejurările în care a
fost savârşita fapta, de urmarile acesteia şi de persoana faptuitorului.
3.2. Luarea de măsuri se face cu respectarea criteriilor privind aplicarea
de sancţiuni prevăzute de lege.
3.3. Stabilirea masurilor se face cu atentie şi corectitudine, în termen
legal.
3.4. Măsurile stabilite se dispun prin ordonanţă.
3.5. Întocmirea ordonanţei de sancţionare se face ţinând seama de

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Tipuri de măsuri: intervenţie, interdicţie, sancţionare disciplinară şi administrativă (avertisment, amendă,
suspendarea autorizaţiei de funcţionare, retragerea autorizaţiei de funcţionare).
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe specifice de legislaţie.
În procesul de evaluare se va urmări:
- capacitatea de a studia un volum mare de documente într-un timp scurt
- capacitatea de a corela şi sintetiza informaţiile obţinute
- capacitatea de a lua decizii
. - spiritul deductiv, intuiţia şi iniţiativa în definirea abaterii
- atenţia şi corectitudinea în încadrarea juridică a abaterii.
_

Gestionarea documentelor specifice

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la modalitatea de tinere a unei evidente a documentelor specifice care să permită accesul operativ
la acestea în timpul realizării activitătii din aria ocupatională control, supraveghere si anchete pe piata de capital.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Clasificarea documentelor şi
întocmirea dosarului de caz

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Documentele sunt clasificate în funcţie de obiectul activităţii pentru
care sunt emise.
1.2. Documentele sunt clasificate în funcţie de termenele prevăzute
pentru finalizarea activităţilor.
1.3. Clasificarea documentelor se face cu promptitudine, imediat după
primirea sau întocmirea lor.

2. Înregistrarea documentelor

1.4. La întocmirea dosarului de caz se va verifica existenţa tuturor
documentelor necesare.
2.1. Documentele sunt înregistrate în funcţie de conţinutul lor.
2.2. Documentele transmise spre alte compartimente sau spre alte
societăţi sunt înregistrate conform regulamentelor interne ale
destinatarului.
2.3. Evidenţa documentelor este ţinută la zi pentru a permite evaluarea
situaţiei în orice moment.

3. Arhivarea documentelor

2.4. Înregistrarea documentelor trebuie făcută astfel încât să permită o
3.1. Documentele sunt arhivate în ordine cronologică.
3.2. Arhivarea documentelor se face într-o forma simpla şi ordonata,
pentru a permite accesul operativ la acestea.
3.3. Documentele vor fi grupate şi arhivate în functie de continut şi
provenienţă.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Tipuri de documente în funcţie de conţinutul lor: adrese oficiale, decizii, rapoarte, puncte de vedere, procese
verbale, documente financiar-contabile, documentaţii tehnice, declaraţii, ordonanţe, chestionare, notificări,
sesizări, apărări şi cereri procedurale.
Provenienţa documentelor: compartimente din cadrul CNVM şi din afara sa.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare:
- cunoştinţe elementare de arhivare, referitoare la utilizarea eficientă a spaţiului
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
În procesul de evaluare se va urmări:
- atenţia şi operativitatea în clasificarea documentelor
- meticulozitatea în înregistrarea şi arhivarea documentelor
- eficienţa accesului la documentele arhivate.
_

Întocmirea documentelor specifice

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Întocmirea documentelor specifice

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Documentele sunt întocmite conform criteriilor referitoare la
claritatea exprimării.
1.2. Documentele specifice se motiveaza în fapt şi în drept.
1.3. Documentele sunt întocmite în timp util, conform normelor
specifice.

2. Completarea formularelor

1.4. Documentele specifice sunt întocmite cu respectarea strictă a legii,
conform criteriilor prevazute pentru individualizarea de raspunderi şi
2.1. Formularele de completat sunt stabilite conform specificului
activităţii.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Tipuri de documente specifice şi formulare: adrese oficiale, rapoarte, note, puncte de vedere, procese verbale,
chestionare, notificări, decizii, ordonanţe, sesizări, apărări şi alte cereri procedurale.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe referitoare la tipurile de documente de completat.
În procesul de evaluare se va urmări:
- corectitudinea întocmirii documentelor specifice
- capacitatea de întocmire a documentelor specifice
- atenţia şi operativitatea în întocmirea şi emiterea documentelor specifice
- claritatea exprimării.
_

Investigarea şi anchetarea faptelor şi evaluarea pagubelor

Descrierea unităţii
Unitatea descrie cercetarea faptelor ca proces care conduce la stabilirea adevărului sub toate aspectele si în mod
complet în functie de gravitatea faptei, în timpul realizării activitătii din aria ocupatională control, supraveghere si
anchete pe piaţa de capital.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Determinarea conţinutului juridic şi
constitutiv al faptelor cercetate

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Făptuitorul este identificat cu precizie, fără dubii.
1.2. Informatiile şi explicatiile reale, exacte, verbale sau scrise în legatura
cu faptele cercetate sunt culese cu mare atenţie
1.3. Persoanele anchetate sunt audiate la sediu sau la locul faptei.
1.4. Anchetarea se face pe baza unui set de întrebări relevante.
1.5. Se utilizează mijloacele de anchetare cele mai adecvate cazului.
1.6. Se definesc şi se evalueaza corpurile delicte constituite ca probe.
1.7. Informaţiile obţinute în urma anchetei sunt confidenţiale.

2. Stabilirea rezultatului investigaţiei şi
încadrarea juridică a faptei

1.8. Anchetarea se desfaşoara în baza delegarii, în conditiile, modalitatile
şi limitele stabilite de CNVM.
2.1. Probele sunt selectate şi verificate cu responsabilitate.
2.2. Probele sunt evaluate şi selectate astfel încât sa fie suficiente pentru
aflarea adevarului şi încadrarea juridica a faptei.
2.3. Stabilirea adevarului se face sub toate aspectele şi în mod complet.
2.4. În cazul apariţiei unor date care pot duce la schimbarea încadrării
juridice a faptei se propune extinderea cercetării sau schimbarea încadrării
juridice.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Modalităţi de anchetare:
- anchetarea încrucişată
- confruntarea martorilor etc.
Tipuri de probe:
- declaraţii scrise ale martorilor, complicilor şi ale altor persoane
- chestionare
- note de audiere
- procese verbale
- acte, dosare, documente care au legătură cu cazul.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare:
- cunoştinţe juridice
- cunoştinţe de economie generală
- cunoştinţe financiar-contabile
- cunoştinţe de psihologie
- cunoştinţe specifice de legislaţie
- capacităţi sporite de comunicare interumană
- cunoştinţe de limbi străine şi exprimare clară
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului
- abilitate, spontaneitate, promptitudine, atenţie.
În procesul de evaluare se va urmări:
- capacitatea de a studia un volum mare de documente într-un timp scurt
- capacitatea de a corela şi sintetiza informaţiile obţinute
- capacitatea de concentrare şi spiritul de observaţie în definirea şi evaluarea corpurilor delicte
- intuiţia şi spiritul deductiv în stabilirea şi evaluarea probelor
- iniţiativa şi spiritul creator în alegerea mijloacelor de anchetare şi a setului de întrebări specifice cazului
- capacitatea de analiză a documentelor şi informaţiilor obţinute pe parcursul investigării cazului.
_

Soluţionarea contestaţiilor

Descrierea unităţii
Unitatea descrie modalitatea de efectuare a primirii, clasificării, verificării si solutionării contestatiilor ca recurs
administrativ, conform procedurii prealabile a contenciosului administrativ, prin care se atacă actele prin care s-au
dispus măsuri, în timpul realizării activitătii din aria ocupatională control, supraveghere si anchete pe piata de
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Primirea şi clasificarea contestaţiilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Contestatiile sunt primite şi verificate cu atentie din punct de vedere
al legalităţii lor.
1.2. Contestaţiile se clasifică în funcţie de obiectul lor.
1.3. Contestaţiile prealabile se clasifică în funcţie de actul pe care îl atacă.

2. Soluţionarea contestaţiilor

1.4. Clasificarea contestaţiilor se face în ordine cronologică având în
2.1. Soluţionarea contestaţiilor se face pe baza reconsiderării cauzei.
2.2. Soluţionarea contestaţiilor trebuie făcută în termen legal.

3. Comunicarea rezultatului

2.3. Soluţionarea contestaţiilor se realizează prin propuneri de
confirmare, modificare sau anulare a sancţiunii.
3.1. Rezultatul contestaţiei este comunicat persoanelor vizate, conform
normelor specifice.
3.2. Comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiei trebuie făcută cu
promptitudine pentru a nu încălca termenele legale.
3.3. Rezultatul contestaţiei este comunicat însoţit de informaţii
referitoare la posibilităţile de atacare ulterioară a acestuia.

Gama de variabile
Unitatea se poate aplica ocupaţiilor din aria ocupaţională control, supraveghere şi anchete pe piaţa de capital.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare:
- cunoştinţe juridice
- abilităţi organizatorice
- cunoştinţe specifice de legislaţie
- atenţie, corectitudine, promptitudine, capacităţi de comunicare interumană.
În procesul de evaluare se va urmări:
- promptitudinea în clasificarea şi soluţionarea contestaţiilor
- capacitatea de analiză a contestaţiei
- capacitatea de a corela şi sintetiza informaţiile obţinute
- capacitatea de a lua decizii în ceea ce priveşte soluţionarea eficientă a contestaţiilor
- transmiterea cu promptitudine, a rezultatului contestaţiei.

