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Descriere:  
 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru 

aria ocupaţională Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) grupă COR 3411.  

Ocupaţia avută în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale este:  

Ofiţer anti-fraudă financiar- bancară (studii medii), cod COR 341116.  

 

Ocupaţia de Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) presupune desfăşurarea unui 

complex de activităţi care au ca rezultat: informaţii colectate (informaţii privind clienţii, 

tranzacţiile, instituţia de credit), identificarea evenimentelor de fraudă cu impact asupra pieţei 

financiar-bancare, clase de evenimente de fraudă, situaţia înregistrărilor suspecte, rapoarte 

privind înregistrările suspecte, transmiterea rapoartelor, informaţii privind tipul de fraudă, 

verificarea filtrelor de control ale sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de 

fraudă, deficienţe ale sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă, 

rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă.  

„Ofiţerul anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)" desfăşoară activităţi în cazul  

instituţiilor de credit doar la nivelul centralei, dar îşi desfăţoară activităţile şi în cadrul 

instituţiilor financiare nebancare şi societăţilor de asigurări.  

Ocupaţia "ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)" implică capacitatea de  

concentrare, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de rezolvare operativă a oricăror 

probleme apărute în activitatea curentă.şi atenţie la detalii.  

„Ofiţerul anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)" este o ocupaţie care devine din ce în ce  

mai utilă în ultima perioadă în sistemul financiar-bancar.  

 
. 
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Lista unităţilor de competenţă  

 
Titluri şi categorii de unităţi de competenţă  

 
 
 
 
 
Unităţi de competenţă cheie  
 

 
Unitatea 1: Comunicarea în limba oficială;  

Unitatea 2: Comunicarea în limbi străine;  

 
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;  
 
Unitatea 4: Competenţe informatice;  
 
Unitatea 5: Competenţe de a învăţa;  
 
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice;  
 
Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale;  
 
Unitatea 8: Competenţe de exprimare culturală.  
 

 
Unităţi de competenţă generale  

 
Unitatea 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi  

sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;  
 
Unitatea 2: Aplicarea programului de cunoaşterea clientelei;  
 

Unitatea 3: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor 

financiar-bancare.  

 
Unităţi de competenţă specifice  

 
 

Nivel de  

responsabilitate  

şi autonomie  

EQF/CNC:  
 

 
 
 
4/3  
 
3/2  
 
3/2  
 

 
3/2  
 
4/3  
 
4/3  
 
3/2  
 
4/3  
 

 
 
 
3/2  

 
 
 
4/3  
 
4/3  

 
Unitatea 1: Monitorizarea pieţei financiar-bancare cu privire la            4/3  

evenimentele de fraudă;  

 
Unitatea 2: Verificarea înregistrărilor suspecte;  

 
 
Unitatea 3: Identificarea în baza de date a tipului de fraudă;  
 

Unitatea 4: Gestionarea sistemului de monitorizare şi control al 

evenimentelor de fraudă.  

 

 
4/3  
 
4/3  
 
4/3  
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi  

sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

(unitate de competenţă generală)  

Nivelul de  

responsabilitatea şi  

autonomie 

EQF/CNC:  
3/2  

Elemente de competenţă  

 
 
 
 
1.Identifică prevederile  

legale referitoare la  

securitatea şi sănătatea în  

muncă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Acţionează pentru  

înlăturarea situaţiilor de  

risc  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aplică procedurile de  

urgenţă şi de evacuare  

Criterii de realizare asociate  

rezultatului activităţii  

descrise de elementul de  

competenţă  
 

1.1. Prevederile legale  

referitoare la securitatea şi  

sănătatea în muncă sunt  

identificate în conformitate cu 

legislaţia naţională în vigoare.  

1.2. Prevederile legale  

referitoare la securitatea şi  

sănătatea în muncă sunt  

identificate conform  

instrucţiunilor interne  

referitoare la securitatea şi  

sănătatea în muncă specifice.  

1.3. Prevederile legale  

referitoare la securitatea şi  

sănătatea în muncă sunt 

identificate conform cu  

instrucţiunile producătorului  

de utilizare ale echipamentelor 

din dotare.  

2.1.Situaţiile de risc sunt  

înlăturate în conformitate cu  

reglementările legale în 

vigoare.  

2.2 Situaţiile de risc sunt  

înlăturate conform  

instrucţiunilor interne specifice  

referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă.  

2.3. Situaţiile de risc sunt  

înlăturate prin utilizarea  

echipamentelor de muncă şi a 

celor individuale de protecţie  

conform prevederilor legale 

aplicabile.  

3.1. Procedurile de urgenţă şi  

de evacuare sunt aplicate în  

succesiunea prestabilită,  

respectând procedurile  
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Criterii de realizare asociate  

modului de îndeplinire a  

activităţii descrisă de  

elementul de competenţă  
 

Identificarea prevederilor  

legale referitoare la securitatea  

şi sănătatea în muncă se  

realizează cu responsabilitate şi 

operativitate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acţionarea pentru înlăturarea 

situaţiilor de risc se realizează 

cu atenţie şi responsabilitate.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicarea procedurilor de  

urgenţă şi de evacuare se  

realizează rapid, corect şi cu  



specifice locului de muncă.  

3.2. Procedurile de urgenţă şi  

de evacuare sunt aplicate în  

conformitate cu specificitatea  

locaţiei unde se realizează 

activitatea curentă.  

3.3. Procedurile de urgenţă şi  

de evacuare sunt aplicate  

conform planului aprobat afişat 

la loc vizibil.  

responsabilitate.  

Contexte:  

-locul de desfăşurare a activităţii: activităţile se desfăşoară la: sediul central al instituţiilor de  

credit, instituţiile financiare nebancare, sau de asigurări.  

-modul de desfăşurare a activităţilor: Ofiţerul anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) aplică 

şi respectă toate cerinţele securitatea şi sănătatea în muncă specifice locaţiei unde se realizează 

activitatea acestuia.  

-procedurile interne de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Gama de variabile:  

-documentaţie: reglementări securitatea şi sănătatea în muncă instrucţiunile interne referitoare  

la securitatea şi sănătate în muncă specifice locului de muncă, proceduri interne specifice 

locului de muncă.  

- riscuri: electrocutare, lovire pe căi de circulaţie, cădere obiecte şi materiale de la înălţime, 

alunecare, tăiere, arsuri etc.  

- echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzator.  

- factori de risc: referitori la mediul de muncă, procesul tehnologic, executant.  

- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atenţional  

- situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc.  

- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, 

comunicare verbală.  

- persoane abilitate: şef de staţie, responsabil norme de securitatea şi sănătatea în muncă şi 

situaţii de urgenţă, medici, pompieri etc.  

- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului  

- modalităti de intervenţie: îndepărtare accidentaţi din zona periculoasă, degajare loc pentru - 

eliberarea accidentaţilor, anunţare operativă a persoanelor abilitate.  

Cunoştinţe:  

- instrucţiunile interne referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă specifice locului de  

muncă;  

- noţiuni privind legislaţia de securitatea şi sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii;  

- prevederile producătorului echipamentelor de munca referitoare la securitatea şi sănătatea în  

muncă;  

- specificul locului de muncă;  

- prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă;  

- planul de evacuare în caz de incendiu;  

- proceduri de urgenţă interne;  

- proceduri de acordare a primului ajutor.  
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Nivelul de  

Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei  responsabilitate şi  

(unitate de competenţă generală)  autonomie EQF/CNC  

4/3  

Elemente de  

competenţă  
 

 
 
1. Analizează  

reglementările  

legale şi interne  

în domeniul 

cunoaşterii  

clientelei  

Criterii de realizare asociate  

rezultatului activităţii descrise  

de elementul de competenţă  

 
1.1. Reglementările legale şi  

interne în domeniul cunoaşterii  

clientelei sunt analizate prin 

utilizarea de metode specifice 

de sinteză.  

1.2. Reglementările legale şi  

interne în domeniul cunoaşterii  

clientelei sunt analizate prin 

utilizarea surselor interne şi 

externe de informare.  

1.3. Reglementările legale şi  

interne în domeniul cunoaşterii 

clientelei sunt analizate în limita 

competenţelor prevăzute în fişa 

postului.  

1.4. Reglementările legale şi  

interne în domeniul cunoaşterii 

clientelei sunt analizate în cadrul  

instruirilor organizate cu tema 

cunoaşterii clientelei.  

Criterii de realizare asociate  

modului de îndeplinire a  

activităţii descrisă de  

elementul de competenţă  

Analizarea reglementărilor se  

realizează cu rigurozitate.  

2. Identifică clasa     2.1. Clasa de risc este  

de risc a clienţilor     identificată în conformitate cu  

procedurile interne privind  

riscul în activitatea bancară.  

2.2. Clasa de risc este  

identificată în conformitate cu  

reglementările Băncii Naţionale a 

României privind cunoaşterea  

clientelei în scopul prevenirii 

spălării banilor.  

2.3. Clasa de risc este  

identificată folosind aplicaţii IT 

specifice.  

Identificarea clasei de risc se  

realizează cu deosebită atenţie  

faţă de detalii şi cu 

responsabilitate.  

3. Raportează  

suspiciunile  

privind  

tranzacţiile  

bancare  

3.1. Suspiciunile sunt raportate  

conform reglementărilor legale şi  

interne privind prevenirea  

spălării banilor şi a finanţării 

actelor de terorism.  

3.2. Suspiciunile sunt raportate  

numai către persoanele  

autorizate, conform normelor 

interne ale băncii.  
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Suspiciunile sunt raportate cu  

promptitudine şi discernământ.  



3.3. Suspiciunile sunt raportate  

prin intermediul unor aplicaţii IT  

specifice interne şi specifice 

raportărilor către autorităţi.  

4. Furnizează  4.1. Informaţiile specifice despre Furnizarea informaţiilor  

informaţii  

specifice despre  

clienţi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte:  

clienţi sunt furnizate conform  

reglementărilor interne de 

cunoaştere a clientelei şi a 

politicii interne ale fiecărei 

bănci.  

4.2. Informaţiile specifice despre 

clienţi sunt furnizate numai către  

instituţiile abilitate, conform 

normelor interne ale băncii.  

4.3. Informaţiile specifice despre  

clienţi sunt furnizate, utilizând 

aplicaţii IT interne şi specifice 

raportărilor către autorităţi.  

specifice despre clienţi se face  

cu discernământ şi 

responsabilitate.  

- Activităţile se desfăşoară la: sediul central al instituţiilor de credit, instituţiile  

financiare nebancare, sau de asigurări.  

Gama de variabile:  

- programul de cunoaştere a clientelei: Politici şi proceduri în materie de cunoaştere a  

clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control  

intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare,  

pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea 

terorismului.  

- reglementări legale şi interne : legislaţia primară, regulile şi standardele emise de 

instituţiile de supraveghere, convenţiile din cadrul pieţei, codurile de bune practici  

promovate de asociaţiile din industrie, precum şi codurile interne de conduită aplicabile 

personalului din cadrul băncii.  

- clasa de risc: conform abordării pe baza clasei de risc a clienţilor băncii; ex: poate fi 

scăzut, mediu, înalt, inclusiv clasificări intermediare, sau normale şi de înalt risc, după caz.  

- suspiciuni privind tranzacţiile bancare: informaţiile transmise intern către ofiţerul 

responsabil cu prevenirea spălării banilor, date transmise către autorităţi, etc.  

- informaţii specifice despre clienţi: se referă la informaţiile solicitate de instanţele  

judecătoreşti, organele de urmărire penală, date transmise către alte autorităţi cu rol de 

prevenire şi combatere a spălării banilor, etc.  

- autorităţi: BNR, Organele de urmărire penală, etc.  

Cunoştinţe:  

- reglementările legale şi interne privind cunoaşterea clientelei;  

- reglementările legale şi interne privind prevenirea spălării banilor şi a finanţării  

actelor de terorism;  

- reglementările privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  

caracter personal;  

- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului  

bancar;  

- aplicaţii IT specifice.  
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Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor  

financiar-bancare  

(unitate de competenţă generală)  

Nivelul de  

responsabilitate şi  

autonomie  
EQF/CNC  
4/3  

Elemente de  Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate  

competenţă  rezultatului activităţii  modului de îndeplinire a  

descrise de elementul de  activităţii descrisă de elementul de  

competenţă  competenţă  

1. Asigură  1.1. Securitatea informaţiilor se     Asigurarea securitatii informaţiilor  

securitatea  

informaţiilor  

asigură conform procedurilor  

specifice privind asigurarea 

securităţii informaţiilor şi a  

celor privind utilizarea 

sistemului informatic.  

1.2. Securitatea informaţiilor se  

asigură cu respectarea codului  

de conduită şi a  

caracteristicilor informaţiilor.  

1.3. Securitatea informaţiilor se  

asigură în conformitate cu  

procedurile specifice privind  

sistemul de administrare a 

informaţiilor.  

1.4. Securitatea informaţiilor  

se asigură având în vedere  

procedurile specifice privind  

administrarea riscului  

operaţional şi a celor privind  

măsurile pentru situaţii de 

urgenţă.  

1.5. Securitatea informaţiilor se  

asigură cu respectarea  

prevederilor legale specifice în 

vigoare.  

se realizează cu responsabilitate şi  

discernământ.  

2.1. Securitatea echipamentelor    Asigurarea securităţii  

se asigură conform  echipamentelor se realizează cu  

procedurilor specifice privind  atenţie, responsabilitate şi vigilenţă.  

utilizarea sistemului 

informatic.  

2. Asigură  

securitatea  

echipamentelor  

2.2. Securitatea echipamentelor  

se asigură cu respectarea 

codului de conduită şi în  

funcţie de tipul de echipament.  

2.3. Securitatea echipamentelor  

se asigură cu respectarea  

procedurilor specifice privind  

măsurile pentru situaţii de  
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3. Menţine 

securitatea 

proceselor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte:  

urgenţă.  

3.1. Securitatea proceselor se  

menţine conform procedurilor  

specifice privind utilizarea  

sistemului informatic, în  

funcţie de tipul procesului.  

3.2. Securitatea proceselor se  

menţine având în vedere  

procedurile specifice privind  

măsurile pentru situaţii de 

urgenţă.  

3.3. Securitatea proceselor se  

menţine cu respectarea  

reglementărilor legale specifice 

în vigoare.  

 

 
Menţinerea securităţii proceselor se 

realizează cu responsabilitate.  

- securitatea informaţiilor se asigură atât în cadrul instituţiei de credit/instituţiei financiar-  

bancare, cât şi în afara ei.  

- asigurarea securităţii informaţiilor implică comunicarea cu colegii prin intermediul 

telefonului, faxului, e-mail-ului, comunicării directe, etc.  

Gama de variabile:  

- tipuri de informaţii: informaţii privind clienţii, tranzacţiile, instituţia de credit, salariaţii,  

acţionarii, etc.  

- caracteristicile informaţiei: confidenţialitate, relevantă, accesibilitate, integritate, 

credibilitate, etc.  

- tipuri de echipamente: tehnica de calcul şi componentele ei, echipamente de comunicaţii, 

etc.  

- tipuri de procese: procese de creditare, derularea de operaţiuni, procese de trezorerie,  

procese de administrare a riscurilor, procese de dezvoltare produse, procese pentru activităţi 

externalizate, etc.  

Cunoştinţe:  

- proceduri specifice privind asigurarea securităţii informaţiilor;  

- proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic;  

- codul de conduită;  

- proceduri specifice privind sistemul de administrare a informaţiilor;  

- proceduri specifice privind măsurile pentru situaţii de urgenţă;  

- procedurile specifice privind administrarea riscului operaţional;  

- reglementările legale referitoare la:  
- instituţiile de credit/instituţiile financiar-bancare şi adecvarea capitalului;  

- cadrul intern de administrare a activităţii instituţiilor de credit/ instituţiilor  

financiar-bancare;  

- externalizarea activităţilor instituţiilor de credit;  

- administrarea riscului operaţional;  

- protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  
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Monitorizarea pieţei financiar -bancare cu privire la  

evenimentele de fraudă  
(unitate de competenţă specifică)  

Nivelul de  

responsabilitate şi  

autonomie EQF/CNC  
4/3  

Elemente de  

competenţă  
 

 
 
 
1.Colectează  

informaţii  

referitoare la  

evenimente de  

fraudă  
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifică  

evenimente de  

fraudă cu impact  

asupra pieţei  

financiar- bancare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Grupează  

evenimentele  

relevante de fraudă  

identificate  

Criterii de realizare asociate  

rezultatului activităţii descrise de  

elementul de competenţă  

 
 
1.1. Informaţiile referitoare la evenimente  

de fraudă sunt colectate conform  

informaţiilor de pe site-urile de 

specialitate.  

1.2. Informaţiile referitoare la evenimente  

de fraudă sunt colectate conform 

informaţiilor media.  

1.3. Informaţiile referitoare la evenimente  

de fraudă sunt colectate conform  

rapoartelor oficiale ale instituţiilor 
abilitate.  

2.1. Evenimente de fraudă cu impact  

asupra pieţei financiar- bancare sunt  

identificate conform informaţiilor din  

media;  

2.2. Evenimente de fraudă cu impact 

asupra pieţei financiar- bancare sunt  

identificate conform rapoartelor de audit 

publicate de instituţiile financiar-bancare;  

2.3. Evenimente de fraudă cu impact 

asupra pieţei financiar- bancare sunt 

identificate conform reglementărilor  

privind cadrul de administrare a activităţii 

instituţiilor de credit, procesului intern de  

evaluare a capitalului la riscuri;  

2.4. Evenimente de fraudă cu impact 

asupra pieţei financiar- bancare sunt  

identificate conform reglementărilor în  

domeniul conformităţii;  

2.5. Evenimente de fraudă cu impact 

asupra pieţei financiar- bancare sunt 

identificate conform reglementărilor  

privind cunoaşterea clientelei în scopul  

prevenirii spălării banilor şi finanţării 

terorismului.  

3.1 Evenimentele relevante de fraudă  

identificate sunt grupate conform  

metodologiei de clasificare a  

evenimentelor de fraudă;  

3.2. Evenimentele relevante de fraudă  

identificate sunt grupate în funcţie de tipul  
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Criterii de realizare  

asociate modului de  

îndeplinire a activităţii  

descrisă de elementul de  

competenţă  

Colectarea informaţiilor  

referitoare la evenimente 

de fraudă se realizează cu  

responsabilitate,  

rigurozitate şi operativitate.  
 
 
 
 
 
 
 
Identificarea evenimentelor 

de fraudă cu impact asupra 

pieţei financiar- bancare se  

realizează cu  

responsabilitate,  

operativitate şi rigurozitate.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruparea evenimentelelor  

relevante de fraudă  

identificate se realizează cu  

responsabilitate,  

operativitate şi rigurozitate.  



de fraudă;  

3.3. Evenimentele relevante de fraudă  

identificate sunt grupate conform 

reglementărilor privind cadrul de  

administrare a activităţii instituţiilor de  

credit, procesului intern de evaluare a  

capitalului la riscuri;  

3.4. Evenimentele relevante de fraudă  

identificate sunt grupate conform  

reglementărilor privind cunoaşterea  

clientelei în scopul prevenirii spălării 

banilor şi finanţării terorismului.  

Contexte:  

- activităţile se desfăşoară la: sediul central al instituţiilor de credit, instituţii financiare 

nebancare, sau de asigurări.  

Surse de informaţii:  

- www.tifrm.net The Institute of Fraud Risk Management;  

- www.diicot.ro Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi  

Terorism;  

- www.OLAF.eu The European Antifraud Office;  

- media;  

- rapoartelor oficiale ale instituţiilor abilitate.  

Gama de variabile:  

resurse umane: ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) sau personal asimilat  

acestuia.  

echipamente utilizate: IT  

acte normative:  

- reglementări privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului  

intern de evaluare a capitalului la riscuri; - 

reglementări în domeniul conformităţii;  

- reglementări privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării 

terorismului.  

tipuri de evenimente de fraudă:  

- interne; - externe  

Cunoştinţe:  

- cunoştinţe de bază în domeniul legislaţiei bancare, conformitate, spălare bani;  

- cunoştinţe de bază privind funcţionarea pieţelor financiare;  

- cunoştinţe de bază în domeniul financiar bancar şi de asigurări;  

- cunoştinţe privind riscul bancar şi de asigurări;  

- cunoştinţe de bază privind frauda financiar-bancară şi din domeniul asigurărilor;  

- cunoştinţe privind locul şi rolul instituţiei în contextul pieţelor financiare;  

- cunoştinţe de bază privind interdependenţa între elementele pieţelor financiare; - 

reglementări şi proceduri specifice privind fraudele financiar-bancare.  
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Nivelul de  

Verificarea înregistrărilor suspecte  responsabilitate şi  

(unitate de competenţă specifică)  autonomie EQF/CNC  
4/3  

Elemente de  

competenţă  
 

 
 
 
1. Identifică 

înregistrările  

suspecte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborează  

rapoarte privind  

înregistrările  

suspecte  

Criterii de realizare asociate rezultatului  

activităţii descrise de elementul de  

competenţă  

 
 
1.1. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform metodologiei specifice interne;  

1.2. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform reglementărilor şi procedurilor interne  

privind evenimentele cu potenţial de fraudă; 

1.3. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform procedurilor interne de cunoaştere a  

clientelei;  

1.4. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform procedurilor specifice interne privind  

fraudele financiar bancare;  

1.5. Înregistrările suspecte sunt identificate în  

funcţie de tipul de fraudă  

1.6. Înregistrările suspecte sunt identificate în 

funcţie de procedura de înregistrare în baza de  

date;  

1.7. Înregistrările suspecte sunt identificate 

conform reglementărilor privind cadrul de  

administrare a activităţii instituţiilor de credit,  

procesului intern de evaluare a capitalului la  

riscuri;  

1.8. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform reglementărilor în domeniul riscurilor  

operaţionale;  

1.9. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform reglementărilor în domeniul  

conformităţii;  

1.10. Înregistrările suspecte sunt identificate  

conform reglementărilor privind supravegherea  

modului de punere în aplicare a sancţiunilor  

internaţionale de blocare a fondurilor;  

1.11. Înregistrările suspecte sunt identificate 

conform reglementărilor privind cunoaşterea  

clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi 

finanţării terorismului.  

2.1. Rapoartele privind înregistrările suspecte  

sunt elaborate conform procedurilor de  

comunicare internă;  

2.2. Rapoartele privind înregistrările suspecte 

sunt elaborate în funcţie de tipul şi destinaţia  

raportului;  
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Criterii de realizare  

asociate modului de  

îndeplinire a activităţii  

descrisă de elementul de  

competenţă  

Identificarea înregistrărilor  

suspecte se realizează cu  

responsabilitate,  

operativitate, rigurozitate şi 

atenţie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea rapoatelor se  

realizează cu  

responsabilitate,  

operativitate, rigurozitate şi 

atenţie.  



2.3. Rapoartele privind înregistrările suspecte  

sunt elaborate conform reglementărilor privind 

cadrul de administrare a activităţii instituţiilor  

de credit, procesului intern de evaluare a  

capitalului la riscuri;  

2.4. Rapoartele privind înregistrările suspecte  

sunt elaborate conform reglementărilor privind  

cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii 

spălării banilor şi finanţării terorismului.  

3. Transmite  

rapoartele privind  

înregistrările  

suspecte elaborate  
 
 
 
 
 
Contexte:  

3.1. Rapoartele privind înregistrările suspecte  

elaborate sunt transmise în funcţie de tipul şi de  

destinaţia raportului;  

3.2. Rapoartele privind înregistrările suspecte  

elaborate sunt transmise - conform procedurilor  

specifice interne privind fraudele financiar-  

bancare  

Transmiterea rapoartelor se  

realizează cu  

responsabilitate,  

operativitate, rigurozitate şi 

atenţie.  

- activităţile se desfăşoară la: sediul central al instituţiilor de credit, instituţiile financiare  

nebancare, sau de asigurări.  

- surse de informaţii: specifice, privind portofoliul de produse, servicii şi operaţiuni al instituţiei.  

Gama de variabile:  

resurse umane: ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) sau personal asimilat acestuia.  

echipamente utilizate: IT  

acte normative:  

- reglementări privind cadrul de administrare a activităţilor de credit, procesului intern de evaluare  

a capitalului la riscuri;  

- reglementări în domeniul riscurilor operaţionale;  

- reglementări în domeniul conformităţii;  

- reglementări privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de  

blocare a fondurilor;  

- reglementări privind cunoaşterea clientelei şi scopul prevenirii spălării banilor şi finanţarea 

terorismului.  

interval de întocmire a rapoartelor: periodic în funcţie de tipul de raport;  

tipuri de rapoarte:  

- rapoarte privind înregistrările suspecte;  

destinaţia rapoartelor:  

- superiori ierarhici;  

- alte departamente din instituţie;  

- alte instituţii abilitate în investigarea fraudelor, etc.  

tipuri de clienţi: - 

persoane fizice;  

- persoane juridice;  

- persoane fizice autorizate; - 

asociaţii familiale, etc.  

tipuri de produse financiar-bancare şi de asigurări:  

- credite; - carduri;  

- conturi curente;  

- conturi de economii şi de depozit;  
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- certificate de depozit;  
- poliţe de asigurare;  

- produse de management al activelor bancare;  

- titluri şi obligaţiuni, etc,  

tipuri de operaţiuni financiar-bancare şi de asigurări:  

- deschidere de conturi;  

- lichidare de conturi;  

- constituire de depozite;  

- lichidare de depozite;  

- achiziţionare certificate de depozit; - 

răscumpărare certificate de depozit;  

- emitere carduri;  

- retragere de numerar de la casieria băncii;  

- retragere de numerar din carduri;  

- constituire garanţii pentru contractare credite;  

- contractare poliţe de asigurare;  

- solicitare acoperire daune;  

- contractare produse leasing, etc.  

Cunoştinţe:  

- cunoştinţe de bază în domeniul legislaţiei bancare referitoare la: conformitate, spălare bani;  

- risc operaţional;  

- cunoştinţe de bază privind funcţionarea pieţelor financiare;  

- cunoştinţe de bază în domeniul financiar bancar şi de asigurări;  

- cunoştinţe de bază privind riscul financiar-bancar şi din domeniul asigurărilor;  

- cunoştinţe de bază privind tipologiile de fraudă în activitatea financiar-bancară şi din domeniul  

asigurărilor;  

- cunoştinţe privind locul şi rolul instituţiei în contextul pieţelor financiare;  

- cunoştinţe de bază privind interdependenţa între elementele pieţelor financiare; - 

reglementări privind fraudele în domeniul financiar-bancar.  
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Nivelul de  

Identificarea în baza de date a tipului de fraudă  responsabilitate şi  

(unitate de competenţă specifică)  autonomie EQF/CNC  
4/3  

Elemente de  

competenţă  
 

 
 
 
1. Colectează  

informaţii privind  

tipul de fraudă  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborează  

rapoarte privind 

tipurile de fraudă  

Criterii de realizare asociate rezultatului  

activităţii descrise de elementul de competenţă  
 

 
 
 
1.1. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform cu reglementările privind tipurile  

de fraudă;  

1.2. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform cu informaţiile privind baza de 

date internă cu privire la evenimentele de fraudă;  

1.3. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform procedurilor interne specifice  

privind fraudele financiar-bancare;  

1.4. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform clasificarea tipurilor de fraude;  

1.5. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate în funcţie de procedura de inregistrare în  

baza de date;  

1.6. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform reglementărilor privind cadrul de  

administrare a activităţii instituţiilor de credit,  

procesului intern de evaluare a capitalului la riscuri;  

1.7. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform procedurilor interne specifice 

privind fraudele financiar-bancare.  

1.8. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform reglementărilor în domeniul  

riscurilor operaţionale;  

1.9. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform reglementărilor în domeniul  

conformităţii;  

1.10. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform reglementărilor privind  

cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării  

banilor şi finanţării terorismului;  

1.11. Informaţiile privind tipul de fraudă sunt  

colectate conform reglementărilor privind  

supravegherea modului de punere în aplicare a  

sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor.  

2.1. Rapoartele privind tipurile de fraudă sunt  

elaborate în funcţie de tipul şi de destinaţia  

raportului;  

2.2. Rapoartele privind tipurile de fraudă sunt  

elaborate conform procedurilor interne specifice  

privind fraudele financiar-bancare;  
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Criterii de realizare  

asociate modului de  

îndeplinire a activităţii  

descrisă de elementul  

de competenţă  

Colectarea informaţiilor  

privind tipul de fraudă se  

realizează cu  

responsabilitate,  

rigurozitate, operativitate, 

şi atenţie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea rapoartelor se  

realizează cu  

responsabilitate,  

rigurozitate, operativitate, 

şi atenţie.  



2.3. Rapoartele privind tipurile de fraudă sunt  

elaborate conform reglementărilor privind cadrul de  

administrare a activităţii instituţiilor de credit,  

procesului intern de evaluare a capitalului la riscuri.  

3. Transmite  

rapoartele privind 

tipurile de fraudă  

elaborate  
 
 
 
 
 
 
Contexte:  

3.1. Rapoartele privind tipurile de fraudă elaborate  

sunt transmise conform procedurilor de comunicare  

internă;  

3.2. Rapoartele privind tipurile de fraudă elaborate  

sunt transmise în funcţie de tipul de raport şi de  

destinaţia raportului;  

3.3. Rapoartele privind tipurile de fraudă elaborate  

sunt transmise conform procedurilor interne 

specifice privind fraudele financiar-bancare.  

Transmiterea rapoartelor  

se realizează cu 

responsabilitate,  

rigurozitate, operativitate, 

şi atenţie.  

- activităţile se desfăşoară la: sediul central al instituţiilor de credit, instituţiile financiare nebancare,  

sau de asigurări.  

Gama de variabile:  

resurse umane: ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) sau personal asimilat acestuia.  

echipamente utilizate: IT  

acte normative:  

- reglementări privind cadrul de administrare a activităţilor de credit, procesului intern de evaluare a  

capitalului la riscuri;  

- reglementări în domeniul riscurilor operaţionale;  

- reglementări în domeniul conformităţii;  

- reglementări privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de  

blocare a fondurilor;  

- reglementări privind cunoaşterea clientelei şi scopul prevenirii spălării banilor şi finanţarea  

terorismului;  

tipuri de rapoarte:  

- rapoarte privind înregistrările suspecte;  

destinaţia rapoartelor:  

- superiori ierarhici;  

- alte departamente din instituţie;  

- alte instituţii abilitate în investigarea fraudelor, etc.  

tipuri de clienţi: - 

persoane fizice;  

- persoane juridice;  

- persoane fizice autorizate; - 

asociaţii familiale, etc.  

tipuri de produse financiar-bancare şi de asigurări:  

- credite; - carduri;  

- conturi curente;  

- conturi de economii şi de depozit;  

- certificate de depozit;  

- poliţe de asigurare;  

- produse de managementul activelor bancare;  

- titluri şi obligaţiuni;  

tipuri de operaţiuni financiar-bancare şi de asigurări:  
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- deschidere de conturi;  
- lichidare de conturi;  

- constituire de depozite;  

- lichidare de depozite;  

- achiziţionare certificate de depozit; - 

răscumpărare certificate de depozit;  

- emitere carduri;  

- retragere de numerar de la casieria băncii;  

- retragere de numerar din carduri;  

- constituire garanţii pentru contractare credite;  

- contractare poliţe de asigurare;  

- solicitare acoperire daune;  

- contractare produse leasing, etc.  

Cunoştinţe:  

- cunoştinţe de bază în domeniul legislaţiei bancare, conformitate, spălare bani;  
- cunoştinţe de bază privind funcţionarea pieţelor financiare;  

- cunoştinţe în domeniul financiar bancar şi de asigurări;  

- cunoştinţe de bază privind activitatea financiar-bancară şi din domeniul asigurărilor;  

- cunoştinţe privind locul şi rolul instituţiei în contextul pieţelor financiare;  

- cunoştinţe de bază privind interdependenţa între elementele pieţelor financiare; - 

reglementări privind fraudele în domeniul financiar-bancar.  
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Gestionarea sistemului de monitorizare şi control al  

evenimentelor de fraudă  
(unitate de competenţă specifică)  

Nivelul de  

responsabilitate şi  

autonomie EQF/CNC  
4/3  

Elemente de  

competenţă  
 

 
 
 
1. Verifică filtrele  

de control din  

cadrul sistemului 

de monitorizare şi  

control al  

evenimentelor de  

fraudă  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifică 

deficienţele  

sistemului de  

monitorizare şi  

control al  

evenimentelor de  

fraudă  
 
 
 
 
 
 
 
3. Întocmeşte  

rapoarte privind  

sistemul de  

monitorizare şi  

control al  

evenimentelor de  

fraudă  

Criterii de realizare asociate rezultatului  

activităţii descrise de elementul de  

competenţă  

 
 
1.1. Filtrele de control din cadrul sistemului de 

monitorizare şi control sunt verificate conform 

sistemului intern de monitorizare şi control al 

evenimentelor de fraudă.  

1.2. Filtrele de control sunt verificate conform  

procedurilor interne specifice privind  

evenimentele de fraudă;  

1.3. Filtrele de control sunt verificate şi în 

funcţie de tipul de fraudă.  

1.4. Filtrele de control sunt verificate conform  

reglementărilor privind cadrul de administrare a  

activităţii instituţiilor de credit, procesului 

intern de evaluare a capitalului la riscuri.  

1.5. Filtrele de control sunt verificate conform 

reglementărilor în domeniul conformităţii.  

1.6. Filtrele de control sunt verificate conform 

reglementărilor privind supravegherea modului  

de punere în aplicare a sancţiunilor  

internaţionale de blocare a fondurilor.  

2.1. Deficienţele sistemului de monitorizare şi  

control sunt identificate conform  

reglementărilor privind cadrul de administrare a  

activităţii instituţiilor de credit, procesului 

intern de evaluare a capitalului la riscuri;  

2.2. Deficienţele sistemului de monitorizare şi 

control sunt identificate conform aplicaţiilor IT  

specifice privind sistemul de monitorizare şi  
control al evenimentelor de fraudă;  

2.3. Deficienţele sistemului de monitorizare şi 

control sunt identificate conform procedurilor  

interne specifice privind evenimentele de 

fraudă.  

3.1. Rapoartele privind sistemul de  

monitorizare şi control al evenimentelor de  

fraudă sunt întocmite în conformitate cu 

procedurile de comunicare internă.  

3.2. Rapoartele privind sistemul de  

monitorizare şi control al evenimentelor de 

fraudă sunt întocmite în funcţie de tipul de 

raport şi de destinaţia raportului.  

3.3. Rapoartele privind sistemul de  
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Criterii de realizare  

asociate modului de  

îndeplinire a activităţii  

descrisă de elementul  

de competenţă  

Verificarea filtrelor de  

control se realizează cu  

responsabilitate,  

rigurozitate, operativitate, 

şi atenţie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificarea  

deficienţelelor sistemului 

de monitorizare şi control 

al evenimentelor de fraudă  

se realizează cu 

responsabilitate,  

rigurozitate, operativitate, 

şi atenţie.  
 

 
 
 
 
 
Întocmirea rapoartelor  

privind sistemul de  

monitorizare şi control al 

evenimentelor de fraudă  

se realizează cu 

responsabilitate,  

rigurozitate, operativitate, 

şi atenţie.  



monitorizare şi control al evenimentelor de  

fraudă sunt întocmite conform procedurilor  

interne specifice privind evenimentele de 

fraudă.  

Contexte:  

- activităţile se desfăşoară la: sediul central al instituţiilor de credit, IFN, sau de asigurări.  

Surse de informaţii:  

- sistemul specific de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă;  

- tipuri de rapoarte:  

- rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă;  

destinaţia rapoartelor:  

- superiori ierarhici;  

- alte departamente din instituţie;  

- alte instituţii abilitate în investigarea fraudelor, etc  

Gama de variabile:  

resurse umane: ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) sau personal asimilat acestuia.  

acte normative:  

- reglementări privind cadrul de administrare a activităţilor de credit, procesului intern de  

evaluare a capitalului la riscuri;  

- reglementări în domeniul riscurilor operaţionale;  

- reglementări în domeniul conformităţii;  

- reglementări privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale  

de blocare a fondurilor;  

- reglementări privind cunoaşterea clientelei şi scopul prevenirii spălării banilor şi finanţarea  

terorismului,  

echipamente utilizate: IT  

interval de întocmire a rapoartelor:  

- periodic în funcţie de tipul de raport;  

filtre de control stabilite prin aplicaţia IT specifică.  

Cunoştinţe:  

- aplicaţii IT specifice privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă  

- cunoştinţe de bază privind activitatea financiar-bancară şi din domeniul asigurărilor; - 

reglementări privind fraudele în domeniul financiar-bancar.  
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Titlul calificării profesionale  
Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)  
 
Descriere  
Calificarea Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) presupune desfăşurarea unui complex de  
activităţi care au ca rezultat:  

- informaţii colectate.  
- evenimentele de fraudă cu impact asupra pieţei financiar-bancare. - 

clase de evenimente de fraudă. - situaţia înregistrărilor suspecte.  

- rapoarte privind înregistrările suspecte.  

- informaţii privind tipul de fraudă.  
- filtrele de control ale sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă.  
- deficienţe ale sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă,  

- rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă.  

 
„Ofiţerul anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)" desfăşoară activităţi în cazul societăţilor bancare 

doar la nivelul centralei, dar îşi desfăşoară activităţile şi în cadrul instituţiilor financiare nebancare şi 

societăţilor de asigurări.  
 
Motivaţie  
„Ofiţerul anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)" este o calificare care devine din ce în ce mai utilă 
în ultima perioadă atât în sistemul financiar-bancar, cât şi în cadrul instituţiilor financiare nebancare şi a 
societăţilor de asigurări.  
 
Condiţii de acces  
Pentru a deveni Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) sunt necesare studii medii cu 
diplomă de absolvire a învăţământului liceal sau un document echivalent cu aceasta.  
 
 
Nivelul de studii minim necesar  
studii medii  
 
Rute de progres  
În cazul în care doreşte o reorientare profesională, ofiţerul anti-fraudă financiar-bancară (studii medii) poate 
îndeplini activităţile specifice desfăşurate în zona securităţii bancare şi a celei de prevenire şi combatere a 
spălării banilor.  
 
Cerinţe legislative specifice  
- reglementări privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de  
evaluare a capitalului la riscuri;  
- reglementări în domeniul conformităţii;  
- reglementări privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de  
blocare a fondurilor;  
- reglementări privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării 

terorismului.  
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Titlul calificării profesionale: Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)  
 
Cod RNC:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  

Lista competenţelor profesionale  

 
Cod  

 
Denumirea competenţei profesionale  
 

C1. Comunicare în limba oficială;  

C2. Comunicare în limbi străine;  
C3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi  
tehnologie;  
C4. Competenţe informatice;  

C5. Competenţa de a învăţa;  
C6. Competenţe sociale şi civice;  

C7. Competenţe antreprenoriale;  
C8. Competenţa de exprimare culturală;  
G1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la  
securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul  
situaţiilor de urgenţă;  
G2. Aplicarea programului de cunoaşterea clientelei;  
G3. Aplicarea normelor de asigurare a securităţii  
informaţiilor financiar-bancare;  
S1. Monitorizarea pieţei financiar-bancare cu privire la  
evenimentele de fraudă;  
S2. Verificarea înregistrărilor suspecte;  
S3. Identificarea în baza de date a tipului de fraudă;  
S4. Gestionarea sistemului de monitorizare şi control al  
evenimentelor de fraudă.  

 
Nivel  

EQF/CNC  
4/3  
3/2 

3/2  
 
3/2 

4/3 

4/3 

3/2 

4/3 

3/2  
 
 
4/3 

4/3  

 
4/3  
 
4/3 

4/3 

4/3  

 
Credite  
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în  
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 3/2  
Credite:  

 
Deprinderi  

1. Identifică prevederile legale referitoare la  
securitatea şi sănătatea în muncă cu  
responsabilitate şi operativitate, în conformitate  
cu legislaţia naţională în vigoare, a  
instrucţiunilor interne referitoare la securitatea  
şi sănătatea în muncă specifice, precum şi a 

instrucţiunilor producătorului de utilizare ale  
echipamentelor din dotare, în cadrul instituţiilor 

de credit/instituţiilor financiare nebancare.  
2. Acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de  
risc cu atenţie şi responsabilitate, conform  
instrucţiunilor interne specifice referitoare la  
securitatea şi sănătatea în muncă, prin utilizarea 
echipamentelor de muncă şi a celor individuale  
de protecţie conform prevederilor legale 

aplicabile.  
3. Aplică cu responsabilitate procedurile de  
urgenţă şi de evacuare, în succesiunea  
prestabilită, respectând procedurile specifice 

locaţiei unde se realizează activitatea curentă, 

conform planului aprobat afişat la loc vizibil.  
Metode de evaluare:  

 
Cunoştinţe  

- instrucţiunile interne referitoare la securitatea şi  
sănătatea în muncă specifice locului de muncă;  
- noţiuni privind legislaţia de securitatea şi sǎnǎtate  
în muncǎ aplicabile activitǎţii;  
- prevederile producătorului echipamentelor de 

munca referitoare la securitatea şi sănătatea în  
muncă;  
- prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea în  
muncă şi situaţii de urgenţă;  
- planul de evacuare în caz de incendiu;  
- proceduri de urgenţă interne;  
- proceduri de acordare a primului ajutor.  

 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt:  

Deprinderi  Cunoştinţe  

simulare;  test scris;  

rapoarte de calitate asupra procesului  întrebări orale.  
realizat de către candidaţi.  

portofoliu.  
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Competenţa profesională: Aplicarea programului de cunoaşterea clientelei  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  
Credite:  

Deprinderi  Cunoştinţe  
1. Analizează cu rigurozitate reglementările  - reglementările legale şi interne privind  
legale şi interne în domeniul cunoaşterii  cunoaşterea clientelei;  

clientelei, prin utilizarea de metode specifice de     - reglementările legale şi interne privind  

sinteză, a surselor interne şi externe de  
informare, în limita competenţelor prevăzute în 

fişa postului şi în cadrul instruirilor organizate,  
în cadrul instituţiilor de credit/instituţiilor 

financiare nebancare.  
2. Identifică clasa de risc a clienţilor cu atenţie,  
în conformitate cu procedurile interne privind  
riscul, reglementările privind cunoaşterea  
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor, 

folosind aplicaţii IT specifice.  
3. Raportează suspiciunile privind tranzacţiile  
bancare cu promptitudine şi discernământ  
numai către persoanele autorizate, conform  
reglementărilor legale şi interne privind  
prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor de 

terorism, folosind aplicaţii IT specifice.  
4. Furnizează informaţii specifice despre clienţi  
cu responsabilitate numai către instituţiile  
abilitate, conform reglementărilor interne de 

cunoaştere a clientelei, utilizând aplicaţii IT.  
Metode de evaluare:  

prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor  
de terorism;  

- reglementările privind protecţia persoanelor cu  
privire la prelucrarea datelor cu caracter  
personal;  

- normele legale şi interne privind  
confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului; - 

aplicaţii IT specifice.  

 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:  

Deprinderi  Cunoştinţe  
simulare;  test scris;  

rapoarte de calitate asupra procesului şi/sau  întrebări orale.  
produselor realizate de către candidaţi.  

portofoliu  
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-  
bancare  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  
Credite:  

 
Deprinderi  

1. Asigură securitatea informaţiilor cu  
responsabilitate, conform procedurilor specifice în  
domeniu, a celor privind utilizarea sistemului  
informatic şi sistemul de administrare a informaţiilor  
şi cu respectarea codului de conduită, în cadrul  
instituţiei de credit/instituţiei financiar nebancare, cât şi 

în afara ei.  
2. Asigură securitatea informaţiilor cu discernământ  
având în vedere procedurile specifice privind  
administrarea riscului operaţional şi a celor privind  
măsurile pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea 

prevederilor legale specifice în vigoare, implicând  
comunicarea cu colegii prin intermediul telefonului, 
faxului, e-mail-ului, comunicării directe etc..  
 
3. Asigură securitatea echipamentelor cu atenţie şi  
responsabilitate conform procedurilor specifice  
privind utilizarea sistemului informatic şi a celor 

privind măsurile pentru situaţii de urgenţă.  
4. Asigură securitatea echipamentelor cu vigilenţă, în  
funcţie de tipul de echipament, cu respectarea 

codului de conduită.  
5. Menţine securitatea proceselor cu responsabilitate  
având în vedere procedurile specifice privind  
utilizarea sistemului informatic, a celor privind  
măsurile pentru situaţii de urgenţă, în funcţie de tipul  
procesului şi cu respectarea reglementărilor legale 

specifice în vigoare.  

 
Metode de evaluare:  

 

 
 
- 

 
- 
 
-

- 

 
- 

 
- 
 
-
-
-
-
- 

 
Cunoştinţe  

proceduri specifice privind asigurarea  
securităţii informaţiilor;  
proceduri specifice privind utilizarea  
sistemului informatic;  
Codul de conduită;  
proceduri specifice privind sistemul de  
administrare a informaţiilor;  
proceduri specifice privind măsurile  
pentru situaţii de urgenţă;  
procedurile specifice privind  
administrarea riscului operaţional;  
reglementările legale;  
tipuri de informaţii;  
caracteristicile informaţiei;  
tipuri de echipamente; 

tipuri de procese.  

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:  

Deprinderi  Cunoştinţe  

simulare.  test scris  
întrebări orale  

 
portofoliu  
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Competenţa profesională: Monitorizarea pieţei financiar -bancare cu privire la evenimentele de  
fraudă  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  
Credite:  

Deprinderi  
1. Colectează informaţii referitoare la evenimente de fraudă cu responsabilitate,  

rigurozitate şi operativitate, conform informaţiilor de pe site-urile de  
specialitate, la sediul central al instituţiilor de credit, instituţiile financiare 

nebancare sau de asigurări.  
2. Colectează informaţii referitoare la evenimente de fraudă cu responsabilitate,  

rigurozitate şi operativitate, conform informaţiilor media.  
3. Colectează informaţii referitoare la evenimente de fraudă cu responsabilitate,  

rigurozitate şi operativitate, conform rapoartelor oficiale ale instituţiilor 

abilitate.  
4. Identifică evenimente de fraudă cu impact asupra pieţei financiar- bancare cu  

Cunoştinţe  
- cunoştinţe de bază în  
domeniul legislaţiei  
bancare, conformitate,  
spălare bani;  
- cunoştinţe de bază privind  
funcţionarea pieţelor  
financiare;  
- cunoştinţe de bază în  
domeniul financiar bancar  
şi de asigurări;  

responsabilitate, rigurozitate şi operativitate, conform informaţiilor din media.      - cunoştinţe privind riscul  

5. Identifică evenimente de fraudă cu impact asupra pieţei financiar- bancare cu  
responsabilitate, rigurozitate şi operativitate, conform informaţiilor de pe site- 

urile de specialitate.  
6. Identifică evenimente de fraudă cu impact asupra pieţei financiar- bancare cu  

responsabilitate, rigurozitate şi operativitate, conform rapoartelor de audit  
publicate de instituţiile financiar-bancare;  

7. Identifică evenimente de fraudă cu impact asupra pieţei financiar- bancare cu  

bancar şi de asigurări;  
- cunoştinţe de bază  
privind frauda financiar- 

bancară şi din domeniul  
asigurărilor;  
- cunoştinţe privind locul şi 

rolul instituţiei în contextul  

responsabilitate, rigurozitate şi operativitate, conform reglementărilor privind       pieţelor financiare;  

cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de  
evaluare a capitalului la riscuri;  

8. Identifică evenimente de fraudă cu impact asupra pieţei financiar- bancare cu  
responsabilitate, rigurozitate şi operativitate, conform reglementărilor în  
domeniul conformităţii  

9. Identifică evenimente de fraudă cu impact asupra pieţei financiar- bancare cu  
responsabilitate, rigurozitate şi operativitate, conform reglementărilor privind  
cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării  
terorismului;  

10. Grupează evenimentele relevante de fraudă identificate cu responsabilitate,  
rigurozitate şi operativitate, conform metodologiei de clasificare a  
evenimentelor de fraudă  

11. Grupează evenimentele relevante de fraudă identificate cu responsabilitate,  
rigurozitate şi operativitate, în funcţie de tipul de fraudă;  

12. Grupează evenimentele relevante de fraudă identificate cu responsabilitate,  
rigurozitate şi operativitate, conform reglementărilor privind cadrul de  
administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de evaluare a  
capitalului la riscuri;  

13. Grupează evenimentele relevante de fraudă identificate cu responsabilitate,  
rigurozitate şi operativitate,conform reglementărilor privind cunoaşterea  
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.  

Metode de evaluare  

- resurse umane;  
- echipamente utilizate;  
- acte normative;  
- tipuri de evenimente de 

fraudă.  

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt:  

Deprinderi  Cunoştinţe  

 
simulare;  test scris.  

rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către  
candidaţi din partea colaboratorilor.  

portofoliu.  
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Competenţa profesională: Verificarea înregistrărilor suspecte  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  
Credite:  

Deprinderi  

 

 
 
 
 

Cunoştinţe  

1. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi      - cunoştinţe de bază în  

atenţie, conform metodologiei specifice interne, la sediul central al instituţiilor de  domeniul legislaţiei bancare 

credit, instituţiile financiare nebancare sau de asigurări.  referitoare la: conformitate,  

2. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi      spălare bani;  

atenţie, conform reglementărilor şi procedurilor interne privind evenimentele cu  - risc operaţional;  
potenţial de fraudă.  - cunoştinţe de bază privind  

3. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi       funcţionarea pieţelor  

atenţie, conform procedurilor interne de cunoaştere a clientelei.  financiare;  

4. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi       - cunoştinţe de bază în  

atenţie, conform procedurilor specifice interne privind fraudele financiar-bancare;  

5. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul de fraudă.  
6. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi 

atenţie, în funcţie de procedura de înregistrare în baza de date.  
7. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate  
şi atenţie, conform reglementărilor privind cadrul de administrare a activităţii  
instituţiilor de credit, procesului intern de evaluare a capitalului la riscuri;  
8. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi 

atenţie, conform reglementărilor în domeniul riscurilor operaţionale.  
9. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi 

atenţie, conform reglementărilor în domeniul conformităţii.  
10. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate  
şi atenţie, conform reglementărilor privind supravegherea modului de punere în 

aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor.  
11. Identifică înregistrările suspecte cu responsabilitate, operativitate, rigurozitate  
şi atenţie, conform reglementărilor privind cunoaşterea clientelei în scopul 

prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.  
12. Elaborează rapoarte privind înregistrările suspecte cu responsabilitate,  

domeniul financiar bancar şi  
de asigurări;  
- cunoştinţe de bază privind 

riscul financiar-bancar şi din  
domeniul asigurărilor;  
- cunoştinţe de bază privind  
tipologiile de fraudă în  
activitatea financiar-bancară 

şi din domeniul asigurărilor; - 

cunoştinţe privind locul şi 

rolul instituţiei în contextul  
pieţelor financiare;  
- cunoştinţe de bază privind  
interdependenţa între  
elementele pieţelor  
financiare;  
- reglementări privind 

fraudele în domeniul 

financiar-bancar.  

operativitate, rigurozitate şi atenţie, conform procedurilor de comunicare internă şi       - resurse umane;  

în funcţie de tipul şi destinaţia raportului;  
13. Elaborează rapoarte privind înregistrările suspecte cu responsabilitate,  
operativitate, rigurozitate şi atenţie, conform reglementărilor privind cadrul de 
administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de evaluare a  
capitalului la riscuri;  
14. Elaborează rapoarte privind înregistrările suspecte cu responsabilitate,  
operativitate, rigurozitate şi atenţie, conform reglementărilor privind cunoaşterea 

clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.  
15. Transmite rapoartele privind înregistrările suspecte elaborate cu  
responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi atenţie, în funcţie de tipul şi de 

destinaţia raportului.  
16. Transmite rapoartele privind înregistrările suspecte elaborate cu  
responsabilitate, operativitate, rigurozitate şi atenţie, conform procedurilor 

specifice interne privind fraudele financiar-bancare.  
Metode de evaluare  

- echipamente utilizate;  
- acte normative;  
- tipuri de evenimente de  
fraudă;  
- interval de întocmire a  
rapoartelor;  
- tipuri de rapoarte;  
- tipuri de clienţi;  
- tipuri de produse financiar-  
bancare şi de asigurări;  
- tipuri de operaţiuni  
financiar-bancare şi de 

asigurări.  

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt:  
Deprinderi  

simulare; rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din  
partea colaboratorilor.  

portofoliu.  
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Cunoştinţe  

test scris.  



Competenţa profesională: Identificarea în baza de date a tipului de fraudă  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  
Credite:  

Deprinderi  
1. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform cu reglementările privind tipurile  

 

 
 
 
 

Cunoştinţe  
- cunoştinţe de bază în  
domeniul legislaţiei bancare,  

de fraudă la sediul central al instituţiilor de credit, instituţii financiare nebancare       conformitate, spălare bani;  

sau de asigurări;  
2. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, cu privire la evenimentele de fraudă,  
3. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform procedurilor interne privind 

clasificarea tipurilor de fraude.  
4. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  

- cunoştinţe de bază privind  
funcţionarea pieţelor  
financiare;  
- cunoştinţe în domeniul  
financiar bancar şi de  
asigurări;  
- cunoştinţe de bază privind  

rigurozitate, operativitate şi atenţie, în funcţie de de procedura de înregistrare în      activitatea financiar-bancară  

baza de date.  
5. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform procedurilor interne specifice 

privind fraudele financiar-bancare.  
6. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform reglementărilor privind cadrul de 

administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de evaluare a 

capitalului la riscuri.  
7. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform reglementărilor în domeniul 

riscurilor operaţionale.  

şi din domeniul asigurărilor; - 

cunoştinţe privind locul şi 

rolul instituţiei în contextul  
pieţelor financiare;  
- cunoştinţe de bază privind  
interdependenţa între  
elementele pieţelor  
financiare;  
- reglementări privind 

fraudele în domeniul  
financiar-bancar;  

8. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate,        - resurse umane;  

operativitate şi atenţie, conform reglementărilor în domeniul conformităţii.  
9.. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate, 

rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform reglementărilor privind  
supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de 

blocare a fondurilor.  
10. Colectează informaţii privind tipul de fraudă cu responsabilitate, 

rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform reglementărilor privind 

cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării 

terorismului.  
11. Elaborează rapoarte privind tipurile de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, în funcţie de tipul şi de destinaţia raportului.  
12. Elaborează rapoarte privind tipurile de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform procedurilor interne specifice 

privind fraudele financiar-bancare.  
13. Elaborează rapoarte privind tipurile de fraudă cu responsabilitate,  
rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform reglementărilor privind cadrul de  
administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de evaluare a 

capitalului la riscuri.  
Metode de evaluare  

- echipamente utilizate;  
- acte normative;  
- tipuri de rapoarte;  
- tipuri de clienţi;  
- tipuri de produse financiar-  
bancare şi de asigurări;  
- tipuri de operaţiuni  
financiar-bancare şi de 

asigurări.  

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt:  

Deprinderi  Cunoştinţe  

simulare;  test scris.  

rapoarte de calitate asupra procesului realizat de  
către candidaţi din partea colaboratorilor.  

portofoliu.  
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Competenţa profesională: Gestionarea sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de  
fraudă  
Cod:  
Nivel EQF/CNC: 4/3  
Credite:  

Deprinderi  
1. Verifică filtrele de control din cadrul sistemului de monitorizare şi control al  
evenimentelor de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform 

sistemului intern de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă, la sediul central al 

instituţiilor de credit, instituţii financiare nebancare sau de asigurări.  
2. Verifică filtrele de control din cadrul sistemului de monitorizare şi control al  
evenimentelor de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform 

procedurilor interne specifice evenimentelor de fraudă.  
3. Verifică filtrele de control din cadrul sistemului de monitorizare şi control al  

Cunoştinţe  
- aplicaţii IT  
specifice privind  
sistemul de  
monitorizare şi  
control al  
evenimentelor  
de fraudă  
- cunoştinţe de  

evenimentelor de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, în funcţie de         bază privind  
tipul de fraudă.  
4. Verifică filtrele de control din cadrul sistemului de monitorizare şi control al  
evenimentelor de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie conform  
reglementărilor privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului 

intern de evaluare a capitalului la riscuri.  
5. Verifică filtrele de control din cadrul sistemului de monitorizare şi control al  
evenimentelor de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform 

reglementărilor în domeniul conformităţii.  
6. Verifică filtrele de control din cadrul sistemului de monitorizare şi control al  
evenimentelor de fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform  
reglementărilor privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor 

internaţionale de blocare a fondurilor.  

activitatea 

financiar-  
bancară şi din  
domeniul  
asigurărilor;  
- reglementări  
privind fraudele  
în domeniul  
financiar-bancar; 

- resurse umane; - 

acte normative;  
- echipamente  

7. Identifică deficienţele sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă cu         utilizate;  

responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform reglementărilor privind cadrul  - interval de  

de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesului intern de evaluare a capitalului la       întocmire a  

riscuri.  rapoartelor;  

8. Identifică deficienţele sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă cu       - filtre de control  
responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform aplicaţiilor IT specifice privind      stabilite prin  

sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă.  aplicaţia IT  
9. Identifică deficienţele sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă cu         specifică.  
responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, conform procedurilor interne specifice 

privind evenimentele de fraudă.  
10. Întocmeşte rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de  
fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, în conformitate cu procedurile de 

comunicare internă.  
11. Întocmeşte rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de  
fraudă cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, în funcţie de tipul de raport.  
12. Întocmeşte rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă  
cu responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, în funcţie de destinaţia raportului.  
13. Întocmeşte rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă cu 

responsabilitate, rigurozitate, operativitate şi atenţie, în conformitate cu procedurile interne 
specifice privind evenimentele de fraudă.  
Metode de evaluare  
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ competenţă profesională sunt:  

Deprinderi  Cunoştinţe  

simulare;  test scris.  

rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor.  

portofoliu.  
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