
Pagina 1 din 42 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 

 

STANDARD OCUPAŢIONAL 

 

AGENT BURSĂ 

 

Sectorul: Activităţi financiare, bancare, de asigurări 

Versiunea: 01 

Data aprobării: 22.03.2012 

Data propusă pentru revizuire: 01.12.2015 

Iniţiator proiect: 

Institutul Bancar Român, în cadrul proiectului DEFIN -„Dezvoltări instituţionale în 

formarea profesională continuă în sistemul financiar-bancar”  din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, ID33121 

 

Echipa de redactare: 

Dr. Dumitriu Irina, Consilier economic, Institutul Bancar Român 

Roşu Bogdan Nicolae, Supervizor, Direcţia Pieţe Financiare, Banca Comercială Română 

 

Tudor Gabriela, Director, Institutul Bancar Român – coordonator  

 

Verificator sectorial:  
Boureanu Ovidiu, Consultant pieţe financiare 

 

Comisia de validare:  

Szel Petre Pavel, Preşedinte, Asociaţia Administratorilor de Fonduri – Preşedintele comisiei 

Mureşian Mihai, Director de tranzacţionare, SSIF Intercapital Invest S.A. 

Necula Gabriel, Head of retail, Alpha Finance România 

 

Denumirea documentului electronic: SO_Agent bursă _01 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului 

Sectorial Activităţi financiare, bancare, de asigurări. 



Pagina 2 din 42 

 

Descriere: 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale 

pentru aria ocupaţională agent bursă, grupă COR 4312 „Funcţionari în domeniul 

statistic, financiar şi asigurări”. 

Ocupaţia avută în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale este: 

Agent bursă, cod COR 431201 

Ocupaţia Agent bursă presupune următoarele responsabilităţi majore: 

- monitorizarea pieţelor financiare şi a burselor de mărfuri; 

- administrarea informaţiilor economico-financiare; 

- gestionarea ordinelor de tranzacţionare; 

- raportarea executării ordinelor de tranzacţionare; 

-  dezvoltarea portofoliului de clienţi. 

 

Agentul de bursă desfăşoară activităţi la sediul central, secundar, la sucursala, filiala, punctul 

de lucru ale angajatorului sau la locul de tranzacţionare, după caz, conform fişei postului. 

Ocupaţia se regăseşte în instituţiile financiare bancare, nebancare, la societăţile de servicii de 

investiţii financiare, precum şi la Bursa Română de Mărfuri. 

Agentul de bursă este o calificare care necesită o serie de competenţe specifice vizând nevoia 

permanentă de a fi la curent cu evoluţia pieţelor financiare şi a burselor de mărfuri, precum şi 

de a comunica în timp util informaţiile clienţilor, în funcţie de profilul acestora. 

Agentul de bursă este o ocupaţie dinamică, care s-a dezvoltat în ultima perioadă datorită 

extinderii activităţilor bursiere, în baza încrederii reciproce client – agent bursă şi în baza 

obligaţiilor fiduciare asumate de către angajatori, cu respectarea cadrului legal în vigoare.  

Această ocupaţie este necesară pe piaţa muncii datorită rolului tot mai important pe care îl 

joacă instrumentele financiare în finanţarea economiei şi a agenţilor economici în România, 

atât prin tranzacţionarea acestora pe pieţele primare, cât şi prin revânzarea lor ulterioară pe 

pieţe secundare. 

De asemenea, datorită dezvoltării pieţei bursiere în ultimii ani - creşterea volumului de 

tranzacţii cu instrumente financiare, diversificarea serviciilor şi a intrumentelor financiare -  

s-a constat o nevoie tot mai mare de persoane care să activeze în zona tranzacţiilor cu 

instrumente financiare. 

Ocupaţia presupune orientare către client, capacitate de analiză şi sinteză, atenţie la detalii, 

abilităţi de comunicare, capacitate sporită de luare şi aplicare a deciziilor cu respectarea 

standardelor etice impuse de angajator şi de către reglementările în vigoare, precum şi o bună 

gestionare a timpului. 

In cazul persoanelor care doresc să practice această ocupaţie pe piaţa de capital, în 

conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, ele sunt obligate să fie autorizate mai intâi ca 

Agent de Servicii de Investiţii Financiare (ASIF) şi să fie înscrise în Registrul Comisiei 

Naţionale de Valori Mobiliare din România (CNVM). In lipsa autorizatiei emise de CNVM, 

persoanele in cauză nu pot activa pe piaţa de capital in calitate de agenţi de bursă. 
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Lista unităţilor de competenţă 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivel de 

responsabilitate 

şi autonomie 

EQF/CNC 

Unităţi de competenţă cheie 
 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială; 
4/3 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine; 
4/3 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; 
4/3 

Unitatea 4: Competenţe informatice; 
4/3 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa; 
4/3 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice; 
4/3 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale; 
3/2 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală. 
3/2 

Unităţi de competenţă generale 
 

Unitatea 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

3/2 

Unitatea 2: Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; 
4/3 

Unitatea 3: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor. 
4/3 

Unităţi de competenţă specifice 
 

Unitatea 1: Monitorizarea pieţelor financiare şi a burselor de mărfuri; 
4/3 

Unitatea 2: Administrarea informaţiilor economico-financiare; 
4/3 

Unitatea 3: Gestionarea ordinelor de tranzacţionare; 
5/3 

Unitatea 4: Raportarea executării ordinelor de tranzacţionare; 
4/3 

Unitatea 5: Dezvoltarea portofoliului de clienţi. 
5/3 
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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 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

3/2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Identifică 

prevederile 

legale referitoare 

la securitatea şi 

sănătatea în 

muncă 

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 specifice 

referitoare la securitatea şi sănătatea 

în muncă. 

1.3. Prevederile legale referitoare la 

securitatea şi sănătatea în muncă 

sunt identificate conform 

instrucţiunilor de utilizare date de 

producătorul echipamentelor din 

dotare. 

Identificarea prevederilor legale  

referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă se face cu 

operativitate. 

2. Inlătură 

situaţiile de risc 

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. 

Inlăturarea situaţiilor de risc se 

realizează cu atenţie şi  

responsabilitate. 

3. Aplică 

procedurile de 

urgenţă şi de 

evacuare 

3.1. Procedurile de urgenţă şi de 

evacuare sunt aplicate în succesiunea 

prestabilită, respectând procedurile 

specifice locului de muncă. 

3.2. Procedurile de urgenţă şi de 

evacuare sunt aplicate în 

conformitate cu specificitatea locului 

unde se realizează activitatea 

curentă. 

3.4. Procedurile de urgenţă şi de 

evacuare sunt aplicate conform 

planului aprobat afişat la loc vizibil. 

Aplicarea procedurilor de 

urgenţă şi de evacuare se 

realizează cu corectitudine şi 

rapiditate. 
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Contexte: 

- activitatea se realizează la sediul angajatorului sau oriunde agentul de bursă realizează 

activităţi legate de procesul de muncă, în contexte diferite de timp, prin autogestionare, 

asumarea responsabilităţii şi adaptarea atitudinilor proprii la circumstanţele care necesită 

aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- activitatea se realizează atât individual cât şi în echipă, sub supervizarea şefului de 

departament sau responsabilului cu normele specifice de securitate a muncii şi situaţii de 

urgenţă. 

Gama de variabile: 

- documentaţie: reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă, instrucţiunile 

interne referitoare la securitate 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 corespunzător; 

- 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: responsabil cu normele specifice de securitate a muncii şi situaţii de 

urgenţă, medici, pompieri etc.; 

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

- modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea 

locului pentru eliberarea accidentaţilor, anunţarea operativă a persoanelor abilitate. 

Cunoştinţe: 

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

de muncă; 

- noţiuni privind legislaţia referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă aplicabile 

activităţii; 

- prevederile producătorului echipamentelor de muncă referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă; 

- specificul locului de muncă; 

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

- planul de evacuare în caz de incendiu; 

- proceduri de urgenţă interne; 

- proceduri de acordare a primului ajutor. 
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Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei 

(unitate de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

4/3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Analizează 

reglementările 

legale şi interne în 

domeniul  

cunoaşterii 

clientelei 

1.1. Reglementările legale şi  interne 

în domeniul  cunoaşterii clientelei sunt 

analizate pentru asigurarea respectării 

măsurilor cu  privire la prevenirea 

spălării banilor şi finanţării 

terorismului.  

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. 

Analizarea reglementărilor legale 

şi interne în domeniul  cunoaşterii 

clientelei se realizează cu 

rigurozitate şi conştiinciozitate. 

 

2. Identifică clasa 

de risc a clienţilor 

2.1. Clasa de risc a clienţilor este 

identificată  prin verificarea identităţii 

pe baza documentelor din categoria 

celor mai greu de falsificat sau de 

obţinut pe cale ilicită sub un nume 

fals. 

2.2. Clasa de risc a clienţilor este 

identificată  prin obţinerea a unor 

informaţii minime obligatorii despre 

client. 

2.3.  Clasa de risc a clienţilor este 

identificată folosind aplicaţii 

informatice specifice. 

Identificarea clasei de risc a 

clienţilor se realizează cu acurateţe 

şi consecvenţă.  

 

3.Raportează 

suspiciunile 

privind 

tranzacţiile 

financiare 

3.1. Suspiciunile privind tranzacţiile 

financiare sunt raportate conform 

reglementărilor legale şi interne 

privind prevenirea spălării banilor şi a 

finanţării actelor de terorism. 

3.2. Suspiciunile privind tranzacţiile 

financiare sunt raportate numai către 

persoanele autorizate, conform 

Raportarea suspiciunilor 

privind tranzacţiile financiare 

se realizează cu promptitudine 

şi discernământ. 
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normelor interne ale angajatorului. 

3.3. Suspiciunile privind tranzacţiile 

financiare sunt raportate prin 

intermediul unor aplicaţii IT specifice 

interne şi specifice raportărilor către 

autorităţi. 

4. Furnizează 

informaţii 

specifice despre 

clienţi 

 

4.1. Informaţiile specifice despre 

clienţi sunt furnizate conform 

reglementărilor interne de 

cunoaştere a clientelei şi a politicii 

interne ale angajatorului. 

4.2. Informaţiile specifice despre 

clienţi sunt furnizate numai către 

instituţiile abilitate, conform 

normelor interne ale angajatorului. 

4.3. Informaţiile specifice despre 

clienţi sunt furnizate utilizând 

aplicaţii IT interne şi specifice 

raportărilor către autorităţi. 

Furnizarea informaţiilor specifice 

despre clienţi se face cu 

responsabilitate. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în sediul central, departamentul tranzacţionare, şi oriunde 

agentul are acces la informaţii despre clienţii din portofoliu, în contexte diferite de timp. 

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 spălare a banilor sau finanţare a 

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 angajatorului; 

- clasa de risc: conform abordării pe baza clasei de risc a clienţilor, ex: poate fi scăzut, 

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

- suspiciuni privind tranzacţiile: informaţiile transmise intern către ofiţerul responsabil cu 

prevenirea spălării banilor, date transmise către autorităţi etc.; 

- informaţii specifice despre clienţi: 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, CNVM, BRM, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor, 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. 



Pagina 8 din 42 

 

 

Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor  

(unitate de competenţă generală) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

4/3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate  

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de  

elementul de competenţă 

1.Asigură 

securitatea 

informaţiilor  

1.1. Securitatea informaţiilor este 

asigurată conform procedurilor specifice 

privind asigurarea securităţii 

informaţiilor şi celor privind utilizarea 

sistemului informatic. 

1.2. Securitatea informaţiilor este 

asigurată cu respectarea codului de 

conduită şi a caracteristicilor 

informaţiilor. 

1.3. Securitatea informaţiilor este 

asigurată în conformitate cu procedurile 

specifice privind sistemul de 

administrare a informaţiilor. 

1.4.  Securitatea informaţiilor este 

asigurată având în vedere procedurile 

specifice privind administrarea riscului 

operaţional şi cele privind măsurile 

pentru situaţii de urgenţă.  

1.5. Securitatea informaţiilor este 

asigurată cu respectarea prevederilor 

legale specifice în vigoare.  

Asigurarea securităţii informaţiilor 

se realizează cu confidenţialitate şi 

vigilenţă. 

2. Respectă 

normele de 

securitate a 

echipamentelor 

2.1. Normele de securitate a 

echipamentelor sunt respectate 

aplicându-se procedurile specifice 

privind utilizarea sistemului informatic. 

2.2. Normele de securitate a 

echipamentelor sunt respectate conform 

codului de conduită şi în funcţie de tipul 

de echipament. 

2.3.  Normele de securitate a 

echipamentelor sunt respectate conform 

procedurilor specifice privind măsurile 

pentru situaţii de urgentă.  

Respectarea normelor de securitate 

a echipamentelor se realizează 

permanent şi cu responsabilitate. 

3. Menţine 

securitatea 

proceselor 

3.1. Securitatea proceselor este 

menţinută conform procedurilor 

specifice privind utilizarea sistemului 

informatic, în funcţie de tipul 

procesului.  

3.2. Securitatea proceselor este 

menţinută având în vedere procedurile 

Menţinerea securităţii proceselor 

se realizează cu seriozitate şi 

rigurozitate. 
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specifice privind măsurile pentru situaţii 

de urgenţă. 

3.3. Securitatea proceselor este 

menţinută cu respectarea 

reglementărilor legale specifice în 

vigoare. 

Contexte: 

- securitatea informaţiilor se asigură atât în cadrul instituţiei/societăţii , cât şi în afara ei; 

- asigurarea securităţii informaţiilor presupune comunicarea cu colegii prin intermediul 

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

Gama de variabile: 

- tipuri de informaţii: informaţii privind clienţii, tranzacţiile, instituţia financiar - bancară, 

societatea de investiţii, salariaţii, acţionarii etc.; 

- caracteristicile informaţiei: confidenţială, relevantă, disponibilă, accesibilă, credibilă etc.; 

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

etc.; 

- tipuri de procese: procese de administrare şi monitorizare a informaţiilor, procese de 

tranzacţionare, procese de administrare a cererilor de ofertă, procese de elaborare a 

ofertelor, procese de administrare a  riscurilor, procese de raportare, procese de promovare 

a produselor şi serviciilor bursiere 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, societăţile de investitii, pieţele 

financiare, bursa de mărfuri, cadrul intern de administrare a activităţii, administrarea 

riscului operaţional, protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 
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Monitorizarea pieţelor financiare şi a burselor de mărfuri 

 (unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

4/3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1.  Culege 

informaţiile de 

piaţă  

1.1. Informaţiile de piaţă sunt culese în 

funcţie de tipul de piaţă de tranzacţionare 

şi disponibilitatea lor pe fiecare dintre 

acestea. 

1.2. Informaţiile de piaţă sunt culese în 

funcţie de instrumentele financiare sau 

mărfurile tranzacţionate. 

1.3  Informaţiile de piaţă sunt culese prin 

utilizarea surselor interne, puse la 

dispoziţie de angajator, şi a surselor 

externe /publice  de informaţii de piaţă. 

Culegerea informaţiilor de piaţă se 

realizează cu perseverenţă şi 

discernământ. 

 

 

2.  Analizează 

informaţiile de 

piaţă 

2.1. Informaţiile de piaţă sunt analizate 

prin utilizarea metodelor specifice de 

analiză tehnică şi fundamentală. 

2.2. Informaţiile de piaţă sunt analizate în 

corelaţie cu portofoliul de instrumente 

financiare, mărfuri, ordine de 

tranzacţionare.  

2.3 Informaţiile de piaţă sunt analizate în 

funcţie de volumul şi tipul informaţiilor de 

piaţă culese.  

Analizarea informaţiilor de piaţă se 

realizează cu operativitate şi 

consecvenţă. 

 

 

 

 

3. Realizează 

analize tehnice şi 

fundamentale de 

piaţă 

3.1. Analizele tehnice şi fundamentale de 

piaţă sunt realizate corespunzător 

metodologiei specifice fiecărui tip de 

analiză.  

3.2. Analizele tehnice şi fundamentale de 

piaţă sunt realizate prin calcularea 

indicatorilor specifici, conform modului de 

calcul al  acestora. 

3.3. Analizele tehnice şi  fundamentale de 

piaţă sunt realizate în corelaţie cu 

evoluţiile macroeconomice şi financiare,  

având în vedere modificările legislative, 

politice şi sociale. 

3.4. Analizele tehnice şi fundamentale de 

piaţă sunt realizate ţinând cont de orizontul 

de previzionare şi cerinţele clienţilor. 

Analizele tehnice şi fundamentale de 

piaţă se realizează cu rigurozitate şi 

obiectivitate. 



Pagina 11 din 42 

 

4. Anticipează 

mişcările de 

piaţă  

4.1. Mişcările de piaţă sunt anticipate în 

concordanţă cu rezultatele analizelor  

tehnice şi fundamentale de piaţă.  

4.2. Mişcările de piaţă sunt anticipate 

pentru un orizont de timp corespunzător 

intereselor clienţilor. 

4.3. Mişcările de piaţă sunt anticipate în 

funcţie de tipul de piaţă şi de 

caracteristicile instrumentelor financiare 

sau mărfurilor tranzacţionate pe piaţa 

respectivă. 

Anticiparea mişcărilor de piaţă se 

realizează cu interes faţă de client. 

5. Informează 

clienţii 

5.1. Clienţii sunt informaţi în corelaţie cu 

interesele lor şi cu frecvenţa convenită cu 

aceştia. 

5.2. Clienţii sunt informaţi în conformitate 

cu prevederile din contractele încheiate cu 

aceştia. 

5.3. Clienţii sunt informaţi utilizând 

canalele de comunicare stabilite. 

5.4. Clienţii sunt informaţi conform 

reglementărilor interne privind informarea 

clienţilor. 

Informarea clienţilor se face cu 

promptitudine şi corectitudine. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în sediul central, departamentul tranzacţionare, în mod independent, 

în contexte diferite de timp; 

- activitatea se realizează utilizând echipamente specifice de culegere de informaţii de piaţă şi 

de analiză tehnică şi fundamentală de piaţă. 

 

Gama de variabile: 

 

- tipuri de informaţii de piaţă : preţurile instrumentelor financiare sau ale mărfurilor 

tranzacţionate pe burse, numărul de tranzacţii, volumele de instrumente financiare sau mărfuri 

tranzacţionate, valoarea tranzacţiilor, cantitatea de instrumente financiare sau de mărfuri 

aferentă fiecărui nivel de preţ etc.; 

- tipuri de  instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele financiare sau de mărfuri 

tranzacţionate pe burse: valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament 

colectiv,  instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an 

şi certificate de depozit,  contracte futures, inclusiv contracte similare cu decontare finală în 

fonduri, contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe 

acţiuni,  opţiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finală în 

fonduri, opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii,  instrumente financiare derivate pe 

mărfuri, orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru 

UE sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel pe piaţă, mărfuri 

fungibile tranzacţionate pe bursa de mărfuri, creanţe comerciale etc.; 

- tipuri de locuri de tranzacţionare: pieţe reglementate, sisteme alternative de tranzacţionare, piaţa 

la disponibil a bursei de mărfuri, piaţa creanţelor comerciale etc.; 

- surse interne de culegere a informaţiilor de piaţă: sisteme informatice sub formă de terminale 

sau platforme conectate la Internet folosite de angajator pentru culegerea informaţiilor online de 

la agenţii precum Reuters, Bloomberg etc.; 

- surse externe de culegere a informaţiilor de piaţă: publicaţii financiare şi comerciale zilnice, 
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periodice, analize şi prognoze de piaţă publicate de diverse instituţii sau organizaţii specializate;  

- aplicaţii software de analiză specifice: pentru analiza tehnică, pentru analiza fundamentală;  

- metode specifice de analiză tehnică şi de analiză fundamentală: tipuri de indicatori, corelaţii în 

funcţie de tipul de indicator, încadrarea analizelor în contextul sectorului şi al pieţei etc.; 

- metode de calcul al indicatorilor de piaţă şi al indicatorilor fundamentali. 

 

Cunoştinţe: 

  

- sursele interne şi externe de informaţii de piaţă; 

- caracteristicile instrumentelor financiare şi mărfurilor tranzacţionate pe pieţele financiare şi 

bursele de mărfuri; 

- indicatorii de evaluare a evoluţiei pieţelor financiare şi burselor de mărfuri;  

- metodele de calcul al indicatorilor de pe pieţele financiare şi bursele de mărfuri; 

- parametrii tehnici ai sistemelor de culegere a informaţiilor de piaţă; 

- parametrii tehnici ai sistemelor informatice de realizare a analizelor tehnice şi fundamentale 

utilizate de angajator; 

- terminologia specifică într-o  limbă străină de circulaţie internaţională, preferabil limba 

engleză. 
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Administrarea informaţiilor economico - financiare 

 (unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

4/3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de  

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Identifică 

sursele de 

informaţii 

economico-

financiare 

1.1. Sursele de informaţii economico-

financiare sunt identificate în mod 

regulat, în funcţie de tipul de informaţie  

economico – financiară. 

1.2. Sursele de informaţii economico-

financiare sunt identificate având în 

vedere instrumentele cotate pe pieţele 

financiare, mărfurile şi creanţele 

comerciale tranzacţionate la bursele de 

mărfuri. 

1.3 Sursele de informaţii economico-

financiare sunt identificate ţinând cont 

de impactul lor asupra pieţelor de 

tranzacţionare. 

1.4. Sursele de informaţii economico-

financiare sunt identificate prin 

căutarea cât mai multor surse şi 

utilizarea celor mai relevante dintre ele. 

Identificarea surselor de informaţii se 

realizează cu perseverenţă şi 

operativitate. 

 

 

2.  Analizează 

informaţiile 

economico-

financiare 

2.1. Informaţiile economico-financiare 

sunt analizate în permanenţă, ori de câte 

ori sunt culese informaţii actualizate. 

2.2. Informaţiile economico-financiare 

sunt analizate prin utilizarea metodelor 

specifice de analiză. 

2.3. Informaţiile economico-financiare 

sunt analizate în corelaţie cu 

informaţiile de pe pieţele financiare şi 

bursele de mărfuri, avându-se în vedere 

factorii care pot avea un impact asupra 

evoluţiei pieţelor. 

Analizarea informaţiilor economico-

financiare se realizează cu 

obiectivitate şi rigurozitate. 

 

 

 

 

3. Utilizează 

informaţiile 

economico-

financiare 

3.1. Informaţiile economico-financiare 

sunt utilizate în vederea luării unor 

decizii optime de tranzacţionare a 

ordinelor date de clienţi. 

3.2. Informaţiile economico-financiare 

sunt utilizate în conformitate cu 

reglementările privind utilizarea 

informaţiilor pe pieţele financiare şi pe 

bursele de mărfuri. 

3.3. Informaţiile economico-financiare 

Utilizarea informaţiilor economico-

financiare se realizează cu 

discernământ şi responsabilitate faţa 

de clienţi. 
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sunt utilizate în corelaţie cu rezultatele 

monitorizării pieţelor financiare şi 

burselor de mărfuri. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară la locul de muncă şi oriunde agentul are acces la informaţii 

economico-financiare publice,  în mod independent. 

Gama de variabile: 

- tipuri de informaţii economico-financiare cu impact asupra pieţelor de tranzacţionare: 

macroeconomice (PIB, rata inflaţiei, rata şomajului, balanţa de plăţi externe, ratele dobânzilor 

etc.) şi microeconomice (despre agenţii economici care activează pe diferite pieţe naţionale şi 

internaţionale); 

- surse de informaţii economico-financiare: bănci centrale, institute de statistică, ministere de 

finanţe, registrele comerţului, analişti economici, rapoarte de bonitate de firme etc.; 

- medii online pentru culegerea informaţiilor economico-financiare: cataloage de firme, 

publicaţii statistice, website-uri ale surselor de informaţii macroeconomice etc.; 

- tipuri de indicatori şi indici economico-financiari: indicatori macroeconomici în valoare 

absolută sau relativă (rate de evoluţie, indici etc.) şi indicatori microeconomici (date din 

situaţiile financiare ale firmelor, indicatori de performanţă de piaţă etc.). 

Cunoştinţe: 

- sursele relevante de informaţii economico-financiare; 

- indicatori macro şi microeconomici cu impact asupra pieţelor de tranzacţionare; 

- terminologia specifică intr-o  limbă străină de circulaţie internaţională, preferabil engleza; 

- reglementări privind utilizarea informaţiilor pe pieţele financiare şi bursele de mărfuri. 
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Gestionarea ordinelor de tranzacţionare 

 (unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

5/3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de competenţă 

1.  Preia ordinele 

de tranzacţionare 

1.1. Ordinele de tranzacţionare sunt 

preluate în conformitate cu instrucţiunile 

clientului.  

1.2. Ordinele de tranzacţionare sunt 

preluate în funcţie de obiectul 

tranzacţiei.  

1.3 Ordinele de tranzacţionare sunt 

preluate conform reglementărilor privind 

serviciile de investiţii financiare şi 

bursele de mărfuri. 

Preluarea ordinelor de tranzacţionare 

se realizează cu celeritate şi atenţie la 

detalii.  

2.  Pregăteşte 

ordinele de 

tranzacţionare 

2.1. Ordinele de tranzacţionare sunt 

pregătite în funcţie de specificul 

tranzacţiei, respectând întocmai 

instrucţiunile clientului. 

2.2. Ordinele de tranzacţionare sunt 

pregătite în funcţie de locul de 

tranzacţionare şi de dimensiunea 

tranzacţiei. 

2.3. Ordinele de tranzacţionare sunt 

pregătite respectând ordinea de 

prioritate, în funcţie de tipul ordinului.  

Pregătirea ordinelor de tranzacţionare 

se realizează cu operativitate şi 

rigurozitate.  

 

3.  Execută 

ordinele de 

tranzacţionare 

3.1.  Ordinele de tranzacţionare sunt 

executate corespunzător regulamentelor 

sau codurilor locurilor de tranzacţionare 

şi cerinţelor clienţilor. 

3.2.  Ordinele de tranzacţionare sunt 

executate în funcţie de factorii de 

execuţie, pe principiul “best execution”. 

3.3. Ordinele de tranzacţionare sunt 

executate având permanent în vedere 

obligaţia de a evita orice posibile 

conflicte de interese. 

3.4. Ordinele de tranzacţionare sunt 

executate cu justa apreciere a condiţiilor 

de piaţă necesare executării parţiale sau 

complete, în funcţie de dimensiunea 

ordinului clientului.  

Executarea ordinelor se realizează cu 

discernământ, rapiditate şi autocontrol 

în situaţii de stres. 
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4. Verifică 

ordinele 

executate 

4.1. Verificarea ordinelor executate se 

realizează corespunzător normelor 

interne ale angajatorului. 

4.2. Verificarea ordinelor executate se 

realizează în funcţie de obiectul 

tranzacţiei. 

4.3. Verificarea ordinelor executate se 

realizează în funcţie de dimensiunea 

ordinului clientului. 

Verificarea ordinelor executate se 

realizează permanent şi cu 

responsabilitate.  

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în sediul central, departamentul tranzacţionare, sau la sediul bursei de 

mărfuri, independent, utilizând calculatoarele conectate la locurile de tranzacţionare. 

Gama de variabile: 

- echipamente folosite: monitoare de tranzacţionare, cu aplicaţii soft conectate la locurile de 

tranzacţionare, telefoane cu înregistrare; 

- tipuri de ordine de tranzacţionare: ordine de tip limită, la piaţă, stop loss, hidden etc.; 

- tipuri de  instrumente financiare şi de mărfuri tranzacţionate pe pieţele financiare şi bursele de 

mărfuri: valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament colectiv,  

instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi 

certificate de depozit,  contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare 

finală în fonduri, contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de 

schimb şi pe acţiuni,  opţiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu 

decontare finală în fonduri, opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii,  instrumente 

financiare derivate pe mărfuri,  orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată într-un stat membru UE sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la 

tranzacţionare pe o astfel pe piaţă, mărfuri fungibile tranzacţionate pe bursa de mărfuri, 

creanţe comerciale etc.; 

- tipuri de locuri de tranzacţionare: pieţe reglementate, sisteme alternative de tranzacţionare, 

piaţa la disponibil a bursei de mărfuri, piaţa creanţelor comerciale etc.; 

- tipuri de sisteme de tranzacţionare: order driven (de licitaţie), quote driven (de negociere), 

hibride etc.; 

- tipuri de conturi folosite in tranzacţionare: cont individual (client, staff, instituţie financiară, 

house, insider) , cont global (clienţi, house ), cont grup, etc.;  

- tipuri de factori de execuţie: preţul, costurile totale de execuţie, viteză şi probabilitatea 

executării şi decontării, volumul, natura tranzacţiei etc.; 

- tipuri de sisteme informatice folosite de angajator în preluarea şi executarea ordinelor de 

tranzacţionare. 

Cunoştinţe: 

- legislaţia în vigoare privind serviciile financiare şi bursele de mărfuri; 

- regulamentele sau codurile locurilor de tranzacţionare;  

- normele şi procedurile interne ale angajatorului; 

- parametrii tehnici ai sistemelor de tranzacţionare; 

- parametrii tehnici ai sistemelor informatice folosite de angajator. 
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Raportarea executării ordinelor de tranzacţionare 

 (unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF/CNC 

4/3 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

 

1.  Formulează 

concluzii şi soluţii 

1.1. Concluziile şi soluţiile sunt 

formulate în funcţie de ordinele de 

tranzacţionare.  

1.2. Concluziile şi soluţiile sunt 

formulate corespunzător obiectivelor 

vizate.  

1.3 Concluziile şi soluţiile sunt 

formulate conform reglementărilor pieţei 

de capital şi burselor de mărfuri. 

1.4 Concluziile şi soluţiile sunt 

formulate pe baza analizei logice a 

rezultatelor. 

 

Formularea concluziilor şi soluţiilor se 

realizează cu responsabilitate şi 

obiectivitate. 

2.  Întocmeşte 

raportul de 

executare a 

ordinelor de 

tranzacţionare 

2.1. Raportul de executare a ordinelor de 

tranzacţionare este întocmit în funcţie de 

destinatar, în conformitate cu 

metodologiile de întocmire a rapoartelor. 

2.2. Raportul de executare a ordinelor de 

tranzacţionare este întocmit prin 

formulare clară şi concisă, în 

terminologia de specialitate. 

2.3. Raportul de executare a ordinelor de 

tranzacţionare este întocmit prin 

includerea tuturor informaţiilor 

relevante, exacte şi susţinute cu 

argumente valide. 

 

Întocmirea raportului de executare a 

ordinelor de tranzacţionare se 

realizează cu discernământ şi acurateţe. 

 

3.  Transmite 

raportul de 

executare a 

ordinelor de 

tranzacţionare  

3.1.  Raportul de executare a ordinelor 

de tranzacţionare este transmis 

corespunzător procedurilor interne de 

transmitere a rapoartelor. 

3.2.  Raportul de executare a ordinelor 

de tranzacţionare este transmis în funcţie 

de destinatar, pe canalul de comunicare 

stabilit cu acesta. 

3.3 Raportul de executare a ordinelor de 

tranzacţionare este transmis cu 

periodicitatea prevăzută în contracte, în 

reglementările emise de autorităţi şi în 

Transmiterea raportului de executare a 

ordinelor se realizează cu 

promptitudine şi în mod confidenţial. 
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funcţie de solicitările clienţilor. 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în sediul central, departamentul tranzacţionare, independent, dar cu 

respectarea strictă a normelor interne şi sub control periodic. 

Gama de variabile: 

- tipuri de rapoarte: obligatorii prin legislaţie, convenite cu clienţii, solicitate de angajator; 

- destinatari ai rapoartelor: clienţi, angajator, autoritatea de reglementare şi supraveghere; 

- echipamente necesare: calculator, telefon cu înregistrare, fax etc.; 

- canale de comunicare: poştă electronică, fax, poştă, curier etc. 

- categorii de clienţi: client de retail, client profesional etc. 

Cunoştinţe: 

- legislaţia în vigoare privind obligaţiile de raportare către clienţi; 

- procedurile interne ale angajatorului privind raportarile; 

- metodologiile de întocmire a rapoartelor; 

- tehnici de comunicare; 

- categoriile de clienţi. 
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  Dezvoltarea portofoliului de clienţí  

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

EQF/CNC 

5/3 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de competenţă 

1.  Analizează 

cereri de ofertă 

1.1. Cererile de ofertă sunt analizate în 

funcţie de tipul de client.  

1.2. Cererile de ofertă sunt analizate având 

în vedere situaţia concretă de pe piaţă.  

1.3 Cererile de ofertă sunt analizate conform 

politicii angajatorului în domeniul atragerii 

de noi clienţi şi corelat cu strategia 

investiţională a acestuia. 

Analizarea cererilor de ofertă se face 

cu responsabilitate şi orientare spre 

client. 

2.  Elaborează 

ofertele 

2.1. Ofertele sunt elaborate cu respectarea 

reglementărilor privind serviciile financiare 

şi bursele de mărfuri şi a normelor interne 

ale angajatorului. 

2.2. Ofertele sunt elaborate în funcţie de 

categoria de clienţi cărora li se adresează,  

ţinând cont de cerinţele din cererea de 

ofertă. 

2.3.  Ofertele sunt elaborate în funcţie de 

caracteristicile serviciilor bursiere şi  

respectând obligaţia de evitare a oricăror 

conflicte de interese. 

Elaborarea ofertelor se realizează cu 

promptitudine şi acurateţe. 

 

3.  Transmite 

ofertele 

3.1.  Ofertele sunt transmise în timp util, 

conform procedurilor interne de comunicare 

cu clienţii. 

3.2.  Ofertele sunt transmise utilizând 

canalele de comunicare agreate. 

3.3. Ofertele sunt transmise  respectându-se 

obligaţia de a verifica receptarea lor. 

Transmiterea ofertelor se realizează cu 

discernământ şi rapiditate. 

4. Prezintă 

produsele şi 

serviciile 

bursiere 

4.1. Produsele şi serviciile bursiere sunt 

prezentate în conformitate cu reglementările 

privind serviciile financiare sau bursele de 

mărfuri. 

4.2. Produsele şi serviciile bursiere sunt 

prezentate în funcţie de categoria de clienţi, 

respectând cele mai inalte standarde de 

etică.  

4.3. Produsele şi serviciile bursiere sunt 

prezentate  conform procedurilor interne de 

comunicare cu clienţii şi  cerinţelor de 

informare corectă, completă a clienţilor 

potenţiali. 

Prezentarea produselor şi serviciilor 

bursiere se realizează cu obiectivitate  

şi  empatie. 
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4.4 Produsele şi serviciile bursiere sunt 

prezentate prin aplicarea tehnicilor de 

vânzare, utilizând metode atractive de 

prezentare. 

5. Deschide 

conturi de clienţi 

5.1 Conturile de clienţi sunt deschise  în 

conformitate cu reglementările pieţei de 

capital şi ale burselor de mărfuri. 

5.2 Conturile de clienţi sunt deschise 

conform procedurilor interne. 

5.3 Conturile de clienţi sunt deschise în 

concordanţă cu cerinţele clienţilor, în 

masura in care acestea corespund 

reglementărilor în vigoare.  

5.4 Conturile de clienţi sunt deschise în 

funcţie de categoria de clienţi. 

Deschiderea conturilor de clienţi se 

face cu operativitate  şi  atenţie la 

detalii. 

6. Consiliază 

clienţii 

6.1. Clienţii sunt consiliaţi  în funcţie de 

pregătirea şi experienţa de tranzacţionare a 

acestora. 

6.2.  Clienţii sunt consiliaţi  respectând 

strategiile investiţionale ale  angajatorului şi  

în corelaţie cu capacitatea investiţională a 

clientului. 

6.3.  Clienţii sunt consiliaţi conform 

reglementărilor în vigoare, evitând orice 

conflict de interese. 

Consilierea clienţilor se realizează cu 

politeţe şi spirit de iniţiativă. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară la locul de muncă şi în deplasare, în săli de prezentare sau la potenţiali 

clienţi, independent sau în echipă, sub coordonare. 

 

Gama de variabile: 

- categoria de client: client de retail, client profesional sau instituţional, contraparte eligibilă etc.; 

- servicii bursiere: preluarea şi transmiterea ordinelor primite, executarea ordinelor de 

tranzacţionare altfel decât pe cont propriu, tranzacţionarea instrumentelor financiare, mărfurilor, 

creanţelor comerciale pe cont propriu, administrarea portofoliilor de conturi individuale ale 

clienţilor, pe bază discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, subscrierea de 

instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente 

financiare,  custodia şi administrarea de instrumente financiare, acordarea de credite sau 

împrumuturi de instrumente financiare în vederea executării unor tranzacţii, consultanţă acordată 

societăţilor implicate in tranzactii pe pietele financiare sau burse de mărfuri; servicii de schimb 

valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate etc.; 

- tipuri de  instrumente financiare şi de mărfuri tranzacţionate pe pieţele financiare şi bursele de 

mărfuri: valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament colectiv,  instrumente 

ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit,  

contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri, contracte 

forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni,  opţiuni pe 

orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri, opţiuni pe 

curs de schimb şi pe rata dobânzii,  instrumente financiare derivate pe mărfuri,  orice alt 

instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru UE sau pentru 

care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel pe piaţă, mărfuri fungibile 

tranzacţionate pe bursa de mărfuri, creanţe comerciale etc.; 
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- tipuri de locuri de tranzacţionare: pieţe reglementate, sisteme alternative de tranzacţionare, piaţa 

la disponibil a bursei de mărfuri, piaţa creanţelor comerciale etc; 

-tipuri de sisteme de tranzacţionare: order driven (de licitaţie), quote driven (de negociere), hibride 

etc.; 

- tipuri de conturi folosite in tranzacţionare: cont individual (client, staff, instituţie financiară, 

house, insider) , cont global (clienţi, house ), cont grup etc.; 

- echipamente folosite: calculatoare, telefoane cu inregistrare, retroproiectoare, videoproiectoare, 

flipchart, tablă etc. 

Cunoştinţe: 

- legislaţia în vigoare privind serviciile financiare şi bursele de mărfuri; 

- tehnici de comunicare; 

- metode interactive de prezentare; 

- tehnici de vânzare; 

- tipurile de conturi de clienţi; 

- serviciile bursiere oferite de angajator; 

- locurile de tranzacţionare a instrumentelor financiare şi a mărfurilor şi creanţelor comerciale; 

- sistemele de tranzacţionare.  
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Titlul calificării profesionale 

Agent bursă 

 

Descriere 

Ocupaţia Agent bursă presupune un complex de activităţi necesare derulării în condiţii 

optime a relaţiilor cu clienţii care tranzacţionează pe pieţele de capital şi bursele de mărfuri, 

prin crearea şi menţinerea unei baze informaţionale obiective, pertinente şi permanent 

actualizate.  Activitaţile desfăşurate vor fi completate de atragerea şi dezvoltarea bazei de 

clienţi în funcţie de politicile implementate de către angajator. In vederea realizării 

atribuţiilor ce ii revin, agentul de bursă trebuie sa dea dovadă de orientare către client, 

capacitate de analiză şi sinteză, atenţie la detalii, abilităţi de comunicare, capacitate sporită de 

luare şi aplicare a deciziilor, cu respectarea standardelor etice impuse de angajator şi de către 

reglementările în vigoare, precum şi o bună gestionare a timpului.  
Motivaţie 

Ocupatia Agent bursă este necesară pe piaţa muncii datorită rolului tot mai important pe care 

îl joacă instrumentele financiare în finanţarea economiei şi a agenţilor economici în 

România, atât prin tranzacţionarea acestora pe pieţele primare, cât şi prin revânzarea lor 

ulterioară pe pieţe secundare. De asemenea, datorită dezvoltării pieţei bursiere în ultimii ani - 

creşterea volumului de tranzacţii cu instrumente financiare, diversificarea serviciilor şi a 

intrumentelor financiare - s-a constatat o nevoie tot mai mare de persoane care să activeze în 

zona tranzacţiilor cu instrumente financiare, în baza încrederii reciproce client – agent de 

bursă şi în baza obligaţiilor fiduciare asumate de către angajatori, cu respectarea cadrului 

legal în vigoare. 
Condiţii de acces 

In cazul persoanelor care doresc să practice această ocupaţie 

pe piaţa de capital, în conformitate cu legislaţia specifică 

în vigoare, ele sunt obligate să fie autorizate mai intâi ca 

Agent de Servicii de Investiţii Financiare (ASIF) şi să fie 

înscrise în Registrul Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare 

din România (CNVM).  

 

Nivelul de studii minim necesar 

Diplomă de absolvire a învăț ămîntului liceal sau document echivalent cu aceasta şi cursuri 

obligatorii de autorizare organizate de CNVM, în cazul burselor de valori. 
Rute de progres 

Prin dobândirea de experienţă profesională şi formare profesională continuă, agentul de bursă 

poate promova pe poziţii precum sef /director departament tranzacţionare sau poziţii 

executive în bursele de valori sau bursele de mărfuri. 
Cerinţe legislative specifice 

In lipsa autorizaţiei de ASIF emise de CNVM, este strict interzisă practicarea ocupaţiei 

Agent bursă pe piaţa de capital. 
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Titlul calificării profesionale:  

Cod RNC:  

 

Nivel EQF/CNC: 5/3 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

 Cod  Denumirea competenţei profesionale Nivel 

EQF/CNC 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială; 
4/3 

 

 C2. Comunicare în limbi străine; 
4/3 

 

 C3. Competenţe de bază în 

matematică, ştiinţă şi tehnologie; 

4/3 
 

 C4. Competenţe informatice; 
4/3 

 

 C5. Competenţa de a învăţa; 
4/3 

 

 C6. Competenţe sociale şi civice; 
4/3 

 

 C7. Competenţe antreprenoriale; 
3/2 

 

 C8. Competenţa de exprimare 

culturală; 

3/2 
 

 G1.  Aplicarea prevederilor legale 

referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

3/2 
 

 G2.  Aplicarea programului de 

cunoaştere a clientelei; 

4/3 
 

 G3.  Aplicarea normelor de 

asigurare a securităţii 

informaţiilor; 

4/3 
 

 
S1. Monitorizarea pieţelor 

financiare si burselor de marfuri; 

4/3 
 

 
S2. Administrarea informaţiilor 

economico-financiare; 

4/3 
 

 
S3. Gestionarea ordinelor de 

tranzacţionare; 

5/3 
 

 
S4. Raportarea executării 

ordinelor de tranzacţionare;. 

4/3 
 

 
S5. Dezvoltarea portofoliului de 

clienţi. 

5/3 
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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 Cunoştinţe 

1. Identifică prevederile 

legale referitoare la 

securitatea şi sănătatea în 

muncă (SSM) şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă cu 

operativitate, în 

conformitate cu legislaţia 

naţională în vigoare, cu 

instrucţiunile interne 

specifice referitoare la SSM, 

precum şi cu instrucţiunile 

de utilizare date de 

producătorul echipamentelor 

din dotare, la sediul 

instituţiei sau oriunde se 

realizează activităţi legate 

de procesul de muncă.  

2. Inlătură situaţiile de 

risc cu atenţie şi  

responsabilitate, conform 

instrucţiunilor interne 

specifice referitoare la SSM, 

prin utilizarea 

echipamentelor de muncă şi a 

celor individuale de 

protecţie conform 

prevederilor legale 

aplicabile. 

3. Aplică procedurile de 

urgenţă şi de evacuare corect 

şi rapid, în succesiunea 

prestabilită, respectând 

procedurile specifice locului 

unde se realizează 

activitatea curentă, conform 

planului aprobat afişat la 

loc vizibil. 

- instrucţiunile interne 

referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă specifice 

locului de muncă; 

- noţiuni privind legislaţia de 

securitate şi sănătate în muncă 

aplicabilă activităţii; 

- prevederile producătorului 

echipamentelor de muncă 

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. 

Metode de evaluare: 

 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această 

competenţă profesională sunt: 
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Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate 

asupra procesului realizat 

de către candidaţi din 

partea superiorilor 

ierarhici. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 
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Competenţa profesională: Aplicarea programului de cunoaştere a 

clientelei  

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 4/3 

Credite: 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Analizează cu rigurozitate 

şi conştiinciozitate 

reglementările legale şi 

interne în domeniul  

cunoaşterii clientelei, 

pentru asigurarea respectării 

măsurilor cu  privire la 

prevenirea spălării banilor 

şi finanţării terorismului, 

în limita competenţelor 

prevăzute în fişa postului şi 

în cadrul instruirilor 

organizate la sediul 

instituţiei sau oriunde se 

realizează un contact cu un 

potenţial client.  

2. Identifică clasa de risc a 

clienţilor cu acurateţe şi 

consecvenţă, în conformitate 

cu procedurile interne 

privind riscul şi cu 

reglementările privind 

cunoaşterea clientelei în 

scopul prevenirii spălării 

banilor, folosind aplicaţii 

informatice specifice. 

3. Raportează suspiciunile 

privind tranzacţiile 

financiare 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 

informatice specifice. 

4. Furnizează informaţii 

specifice despre clienţi cu 

responsabilitate, numai către 

instituţiile abilitate, 

conform reglementărilor 

interne de cunoaştere a 

- 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; 

- aplicaţii informatice 

specifice. 
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clientelei. 

Metode de evaluare: 

 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această 

competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate 

asupra procesului şi/sau 

produselor realizate de 

către candidaţi din partea 

superiorilor ierarhici. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 Portofoliu. 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de asigurare a 

securităţii informaţiilor  

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 4/3 

Credite: 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Asigură securitatea 

informaţiilor cu 

confidenţialitate, conform 

procedurilor specifice în 

domeniu, celor privind 

utilizarea sistemului 

informatic şi sistemul de 

administrare a informaţiilor şi 

cu respectarea codului de 

conduită, în cadrul 

instituţiei, cât şi în afara 

ei. 

2. Asigură securitatea 

informaţiilor cu vigilenţă, 

având în vedere procedurile 

specifice privind administrarea 

riscului operaţional şi cele 

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. Respectă normele de 

securitate a echipamentelor 

permanent, conform procedurilor 

specifice privind utilizarea 

sistemului informatic şi celor 

privind măsurile pentru 

situaţii de urgenţă.  

4. Respectă normele de 

securitate a echipamentelor cu 

responsabilitate, în funcţie de 

tipul de echipament, conform 

codului de conduită. 

5. Menţine securitatea 

proceselor cu seriozitate şi 

rigurozitate, având în vedere 

procedurile specifice privind 

utilizarea sistemului 

informatic şi pe cele privind 

măsurile pentru situaţii de 

- 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;  

- tipurile de informaţii; 

- caracteristicile informaţiei; 

- tipurile de echipamente; 

- tipurile de procese. 
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urgenţă, în funcţie de tipul 

procesului şi cu respectarea 

reglementărilor legale 

specifice în vigoare. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această 

competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

şi/sau produselor realizate de către 

candidaţi din partea superiorilor ierarhici. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu. 

Competenţa profesională: Monitorizarea pieţelor financiare şi 

a burselor de mărfuri 

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 4/3 

Credite: 
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Culege informaţiile de 

piaţă cu perseverenţă şi 

discernământ, în funcţie de 

tipul de piaţă de 

tranzacţionare, de 

instrumentele financiare sau 

mărfurile tranzacţionate şi 

de disponibilitatea 

informatiilor pe fiecare 

piaţă, utilizând sursele 

interne, puse la dispoziţie 

de angajator, şi sursele 

externe/publice de informaţii 

de piaţă. 

2. Analizează informaţiile de 

piaţă cu operativitate şi 

consecvenţă, în funcţie de 

volumul şi tipul 

informaţiilor culese şi în 

corelaţie cu portofoliul de 

instrumente financiare, 

mărfuri, ordine de 

tranzacţionare, utilizând 

metodele specifice de analiză 

tehnică şi fundamentală.  

3. Realizează analize tehnice 

şi fundamentale de piaţă cu 

rigurozitate, corespunzător 

metodologiei specifice 

fiecărui tip de analiză, 

calculând indicatorii 

specifici, conform modului de 

calcul al  acestora.  

4. Realizează analize tehnice 

şi fundamentale de piaţă cu 

obiectivitate, în corelaţie 

cu evoluţiile macroeconomice 

şi financiare, având în 

vedere modificările 

legislative, politice şi 

sociale şi ţinând cont de 

orizontul de previzionare şi 

cerinţele clienţilor. 

5. Anticipează mişcările de 

piaţă cu interes faţă de 

client, pentru un orizont de 

timp corespunzător 

intereselor acestuia, în 

funcţie de tipul de piaţă şi 

- tipurile de informaţii de 

piaţă; 

- instrumentele financiare  

tranzacţionate pe pieţele 

financiare; 

- mărfurile tranzacţionate pe 

bursele de mărfuri; 

- locurile de tranzacţionare; 

- sursele interne de culegere a 

informaţiilor de piaţă; 

- sursele externe de culegere a 

informaţiilor de piaţă; 

- aplicaţiile software specifice 

analizei tehnice de piaţă; 

 - aplicaţiile software 

specifice analizei fundamentale 

de piaţă; 

- indicatorii de evaluare a 

evoluţiei pieţelor financiare şi 

burselor de mărfuri;  

- metodele de calcul al 

indicatorilor de pe pieţele 

financiare şi bursele de 

mărfuri; 

- parametrii tehnici ai 

sistemelor de culegere a 

informaţiilor de piaţă; 

- parametrii tehnici ai 

sistemelor informatice de 

realizare a analizelor tehnice 

de piaţă utilizate de angajator; 

- terminologia specifică într-o  

limbă straină de circulaţie 

internaţională, preferabil limba 

engleză. 
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de caracteristicile 

instrumentelor financiare sau 

mărfurilor tranzacţionate pe 

piaţa respectivă şi în 

concordanţă cu rezultatele 

analizelor tehnice şi 

fundamentale de piaţă 

realizate. 

6. Informează corect 

clienţii, în corelaţie cu 

interesele lor şi cu 

frecvenţa convenită, în 

conformitate cu prevederile 

din contractele încheiate cu 

aceştia. 

7. Informează clienţii cu 

promptitudine, conform 

reglementărilor interne 

privind informarea 

clienţilor, utilizând 

canalele de comunicare 

stabilite cu aceştia. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ 

unitate sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

şi/sau produselor realizate de către 

candidaţi din partea superiorilor 

ierarhici, clienţilor, colaboratorilor. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Administrarea informaţiilor economico 

- financiare 

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 4/3 

Credite: 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sursele de 

informaţii economico-

financiare cu perseverenţă, 

în funcţie de tipul de 

informaţie  economico – 

financiară, cautând cât mai 

multe surse   utilizând  cele  

mai relevante dintre acestea. 

2. Identifică sursele de 

informaţii economico-

financiare cu operativitate, 

ţinând cont de impactul lor 

asupra pieţelor de 

tranzacţionare, având în 

vedere instrumentele cotate, 

mărfurile şi creanţele 

comerciale tranzacţionate pe 

aceste pieţe. 

3. Analizează informaţiile 

economico-financiare cu 

obiectivitate şi 

rigurozitate, ori de câte ori 

sunt culese informaţii 

actualizate, în corelaţie cu 

informaţiile de pe pieţele 

financiare şi bursele de 

mărfuri, avându-se în vedere 

factorii care pot avea un 

impact asupra evoluţiei 

pieţelor şi utilizând 

metodele specifice de 

analiză. 

4. Utilizează informaţiile 

economico-financiare în 

vederea luării unor decizii 

optime de tranzacţionare a 

ordinelor date de clienţi, cu 

discernământ şi 

responsabilitate faţa de 

aceştia, în conformitate cu 

reglementările privind 

utilizarea informaţiilor pe 

pieţele financiare şi pe 

bursele de mărfuri şi în 

- tipurile de informaţii 

economico-financiare cu impact 

asupra pieţelor de 

tranzacţionare; 

- sursele relevante de 

informaţii economico-financiare; 

- mediile online pentru 

culegerea informaţiilor 

economico-financiare; 

- indicatorii macro şi 

microeconomici cu impact asupra 

pieţelor de tranzacţionare; 

- terminologia specifică intr-o  

limbă străină de circulaţie 

internaţională, preferabil 

engleza; 

- reglementările privind 

utilizarea informaţiilor pe 

pieţele financiare şi bursele de 

mărfuri. 
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corelaţie cu rezultatele 

monitorizării pieţelor 

financiare şi burselor de 

mărfuri. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ 

unitate sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare;. 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

şi/sau produselor realizate de către 

candidaţi din partea superiorilor 

ierarhici, clienţilor, colegilor. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Gestionarea ordinelor de 

tranzacţionare 

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 5/3 

Credite: 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Preia ordinele de 

tranzacţionare cu celeritate 

şi atenţie la detalii, în 

funcţie de obiectul 

tranzacţiei şi în 

conformitate cu 

instrucţiunile clientului, 

respectând reglementările 

privind serviciile de 

investiţii financiare şi 

bursele de mărfuri. 

2.Pregăteşte ordinele de 

tranzacţionare cu 

operativitate şi 

rigurozitate, în funcţie de 

specificul, de locul de 

tranzacţionare şi de 

dimensiunea tranzacţiei, 

respectând întocmai 

instrucţiunile clientului şi 

ordinea de prioritate, în 

funcţie de tipul ordinului. 

3.Execută ordinele de 

tranzacţionare corespunzător 

regulamentelor sau codurilor 

locurilor de tranzacţionare 

şi cerinţelor clienţilor cu 

discernământ, având permanent 

în vedere obligaţia de a 

evita orice posibile 

conflicte de interese. 

4.Execută ordinele de 

tranzacţionare cu rapiditate 

şi autocontrol în situaţii de 

stres, în funcţie de factorii 

de execuţie, pe principiul 

“best execution”, apreciind 

just condiţiile de piaţă 

necesare executării parţiale 

sau complete, în funcţie de 

dimensiunea ordinului 

clientului. 

5.Verifică permanent şi cu 

- legislaţia în vigoare privind 

serviciile financiare şi bursele 

de mărfuri; 

- regulamentele sau codurile 

locurilor de tranzacţionare;  

- normele şi procedurile interne 

ale angajatorului; 

- parametrii tehnici ai 

sistemelor de tranzacţionare; 

- parametrii tehnici ai 

sistemelor informatice folosite 

de angajator; 

- echipamentele folosite; 

- tipurile de ordine de 

tranzacţionare; 

- instrumentele financiare şi de 

mărfuri tranzacţionate pe 

pieţele financiare şi bursele de 

mărfuri; 

- locurile de tranzacţionare; 

- sistemele de tranzacţionare; 

- conturile folosite in 

tranzacţionare; 

- factorii de execuţie; 

- sistemele informatice folosite 

în preluarea şi executarea 

ordinelor de tranzacţionare. 
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responsabilitate ordinele 

executate, în funcţie de 

obiectul tranzacţiei şi de 

dimensiunea ordinului 

clientului, respectând 

normele interne ale 

angajatorului.  

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ 

unitate sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

clienţilor, superiorilor ierarhici etc. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 

 

Competenţa profesională: Raportarea executării ordinelor de tranzacţionare 

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 4/3 

Credite: 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Formulează concluzii şi 

soluţii cu responsabilitate, 

în funcţie de ordinele de 

tranzacţionare şi conform 

reglementărilor pieţei de 

capital sau burselor de 

mărfuri. 

2.Formulează cu obiectivitate 

concluzii şi soluţii, pe baza 

analizei logice a 

rezultatelor  şi 

corespunzător obiectivelor 

vizate.  

3.Întocmeşte raportul de 

executare a ordinelor de 

tranzacţionare cu 

discernământ şi acurateţe, în 

funcţie de destinatar şi în 

conformitate cu metodologiile 

- legislaţia în vigoare privind 

obligaţiile de raportare către 

clienţi; 

- procedurile interne ale 

angajatorului privind raportarea 

către acesta; 

- metodologiile de întocmire a 

rapoartelor; 

- tehnici de comunicare; 

- categoriile de clienţi; 

- tipurile de rapoarte; 

- destinatarii rapoartelor. 
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de întocmire a rapoartelor, 

într-o formulare clară şi 

concisă, în terminologia de 

specialiate, incluzând  toate 

informaţiile relevante. 

4.Transmite raportul de 

executare a ordinelor de 

tranzacţionare confidenţial 

şi cu promptitudine, 

corespunzător procedurilor 

interne de transmitere a 

rapoartelor şi cu 

periodicitatea prevăzută în 

contracte, în reglementările 

emise de autorităţi  şi în 

solicitările clienţilor, 

utilizând canalul de 

comunicare stabilit cu 

fiecare client. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ 

unitate sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

clienţilor, superiorilor ierarhici. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Dezvoltarea portofoliului de clienţí  

Cod:  

Nivel EQF/CNC: 5/3 

Credite: 

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Analizează cereri de ofertă 

cu responsabilitate şi 

orientare spre client, 

conform politicii 

angajatorului în domeniul 

atragerii de noi clienţi şi 

corelat cu strategia 

investiţională a acestuia, în 

funcţie de tipul de client  

şi având în vedere situaţia 

concretă de pe piaţă. 

2. Elaborează ofertele cu 

promptitudine şi acurateţe, 

în funcţie de categoria de 

clienţi cărora li se 

adresează şi de 

caracteristicile serviciilor 

bursiere, ţinând cont de 

cerinţele din cererea de 

ofertă şi respectând 

reglementările privind 

serviciile financiare şi 

bursele de mărfuri, normele 

interne ale angajatorului şi 

obligaţia de evitare a 

oricăror conflicte de 

interese. 

3. Transmite ofertele cu 

discernământ şi rapiditate, 

în timp util, conform 

procedurilor interne de 

comunicare cu clienţii, 

utilizând canalele de 

comunicare agreate şi 

îndeplinindu-şi obligaţia de 

a verifica receptarea lor. 

4. Prezintă produsele şi 

serviciile bursiere cu 

obiectivitate, în 

conformitate cu 

reglementările privind 

serviciile financiare sau 

bursele de mărfuri şi în 

Cunoştinţe: 

 

- legislaţia în vigoare privind 

serviciile financiare şi bursele 

de mărfuri; 

- tehnici de comunicare; 

- metode interactive de 

prezentare; 

- tehnici de vânzare; 

- tipurile de conturi de 

clienţi; 

- serviciile bursiere oferite de 

angajator; 

- locurile de tranzacţionare a 

instrumentelor financiare şi a 

mărfurilor şi creanţelor 

comerciale; 

- sistemele de tranzacţionare; 

- categoriile de clienţi; 

- echipamentele folosite. 
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funcţie de categoria de 

clienţi, respectând cele mai 

inalte standarde de etică. 

5. Prezintă produsele şi 

serviciile bursiere cu 

empatie, conform procedurilor 

interne de comunicare cu 

clienţii şi  cerinţelor de 

informare corectă, completă a 

clienţilor potenţiali, 

aplicarând tehnicile de 

vânzare şi utilizând metode 

atractive de prezentare. 

6. Deschide conturi de 

clienţi cu operativitate, 

conform reglementărilor 

pieţei de capital şi burselor 

de mărfuri si procedurilor 

interne, în funcţie de 

categoria de clienţi. 

7.Deschide conturi de clienţi 

cu atenţie la detalii, în 

concordanţă cu cerinţele 

clienţilor, în masura in care 

acestea corespund 

reglementărilor în vigoare.  

8. Consiliază clienţii cu 

politeţe şi spirit de 

iniţiativă, conform 

reglementărilor în vigoare şi 

strategiilor investiţionale 

ale  angajatorului, în 

funcţie de pregătirea şi 

experienţa de tranzacţionare, 

precum si de capacitatea 

investiţională a clientului,  

evitând orice conflict de 

interese. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ 

unitate sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

clienţilor, superiorilor ierarhici, 

colegilor. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu 
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