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Denumire post: ANALIST DE BUSINESS - ANALIST 
Serviciul:  Operaţiuni şi Registratură 
Direcţia:  Operaţiuni şi IT 
 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- îndeplineşte rolul de administrator de date (data steward) conform metodologiei de 
guvernanţă a datelor; 
- asigură din punct de vedere tehnic colectarea datelor primare şi le validează pe baza  
criteriilor tehnice şi funcţionale predefinite de structurile organizatorice de specialitate; 
- asigură prelucrarea datelor primare din sistemele de raportare şi se asigură de coerenţa 
rezultatelor; 
- analizează cerinţele proprietarilor de date şi a celorlalţi parteneri din structurile 
beneficiare şi propune modificări/ îmbunătăţiri ale aplicaţiilor de raportare utilizate; 
- generează rapoarte periodice și ad-hoc conform cerinţelor structurilor organizatorice; 

- contribuie la definirea şi întreţinerea dicţionarului de date al organizaţiei, 
asigură derularea activităţilor operaţionale din aria de responsabilitate în parametrii ceruţi 
de procesele funcţionale. 

 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

 
Studii și experiență: 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specializare tehnică/IT sau studii 

superioare absolvite cu diplomă de licenţă + cursuri de specializare cu profil IT;  
- experiență în modelarea proceselor și analiza de business; 
- experiență în proiectarea, dimensionarea, operarea și optimizarea performanțelor 

bazelor de date;  
- cunoștințe de administrare a sistemelor de baze de date; 
- cunoștinte privind implementarea și operarea de servicii web SOAP și REST. 

 
      Constituie un avantaj:  

- studii aprofundate în domeniul IT; 
- certificări profesionale în domeniul modelării proceselor de business; 
- experienţă profesională în: 

 administrare SGBD Oracle și SQL Server; 

 implementare servicii web; 

 programare PL/SQL; 

 generare proceduri și interogări complexe SQL; 
- cunoștinte privind modelarea și generarea de diagrame utilizând limbajul UML şi 

programare SQL/T-SQL/PL-SQL. 
 

Competențe funcţionale privind: 
- documentarea rezultatelor activității de analiză pe baza procedurilor de management al 

ciclului de viață al proiectelor în care este implicat; 
- elaboarea şi întreţinerea documentaţiei tehnice de utilizare pentru aplicaţiile informatice 

de raportare; 
- asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru transferul de informaţii în format electronic 

între A.S.F. şi entităţile supravegheate, respectiv autoritățile europene; 
- administrarea sistemelor informatice de raportare și a bazelor de date asociate. 

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

înțelegere și tact organizațional. 
 
 


