ANALIST FINANCIAR
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
- extrage, validează, prelucrează, analizează și interpretează datele existente în bazele de date
proprii ale A.S.F. sau obținute de la compartimentele de specialitate din A.S.F., de la instituțiile
internaționale și naționale, precum și din surse profesionale de date, pentru realizarea de
analize, rapoarte, studii și alte forme de prezentare a informațiilor statistice;
- contribuie la întocmirea rapoartelor periodice realizate în cadrul Serviciului Analiză de Piață și
Statistică, în vederea publicării lor sau a informării conducerii executive, astfel: Raportul anual
al A.S.F., Raportul semestrial de tendințe și riscuri, Tabloul trimestrial al riscurilor, Rapoartele
trimestriale cu privire la evoluția piețelor supravegheate de A.S.F., Raportul săptămânal de
tendințe și riscuri, Raportul zilnic „Morning Call”, alte analize și studii de piață solicitate de
conducerea executivă a A.S.F., sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;
- contribuie la evaluarea tendințelor și riscurile piețelor financiare nebancare;
- elaborarea de studii de impact, analize cost-beneficiu și analize de conjunctură pentru
reglementările ce urmează a fi emise de A.S.F.;
- participă la dezvoltarea și utilizarea metodelor de măsurare și monitorizare a riscurilor, la
proiectarea și utilizarea de instrumente cantitative de identificare, monitorizare, măsurare și
management al riscurilor, la proiectarea și utilizarea de sisteme de avertizare pentru riscurile
majore din sectorul financiar și de metodologii de testare la condiții extreme de piață (stresstesting);
- contribuie la calculul impactului factorilor macroeconomici asupra piețelor financiare nebancare
și la realizarea de scenariilor de risc pentru aceștia;
- reprezintă ASF, în limita competenţelor, în relaţia cu instituţii, organisme şi entităţi din ţară şi
străinătate în probleme specifice activității;
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Studii și experiență:
- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
- de preferat studii master / post-universitare sau cursuri de perfecționare în domeniul de
specialitate sau înrolarea / absolvirea programelor CFA/FRM/PRMIA
- experiență profesională de minim 1 an pe posturi cu studii superioare în domeniul financiarbancar, asigurări, pensii private sau piață de capital
- cunoștințe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office
- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu
Constituie un avantaj:
- experiență în poziții de analist financiar cu atribuții de redactare de rapoarte privind analiza
evoluției piețelor financiare, redactarea de prezentări, analiza de risc
- experiență în culegere, validare, sistematizare date și realizarea de statistici
- activitate la societăți de intermediere pe piața de capital, societăți de administrare a
investițiilor, administratori ai fondurilor de pensii, societăți de asigurări
Competențele funcționale privind efectuarea:
- capacitate analitică și de sinteză
- culegere, validare, sistematizare și prelucrare statistică a datelor
- analiză econometrică
- analize financiare referitoare la evoluția piețelor, entităților și instrumentelor financiare
nebancare
- analiză macroeconomică
Competențe comportamentale (organizaționale):
- orientare către rezultate, respectarea termenelor, munca în echipă, respectarea programului
de lucru si disponibilitate de lucru peste program, etică și integritate, înțelegere și tact
organizațional, creativitate și inovație.

