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INFORMAŢII PERSONALE Mihai TOMA 
 

 

 Str. Mihail Moxa, nr. 5-7, București, România  

   +40 735 225 204 

 toma.filip.mihai@gmail.com  

 

 

Sex Masculin | Data nașterii 20/06/1989 | Naționalitate română  

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ   

 

  

10 April 2018 - prezent  Consultant – risc și inginerie financiară 
  Finastra (București, Romania) 

  Oferirea de servicii de consultant în domenii legate de managementul riscului de piață sau 
asupra altor probleme legate de inginerie financiară 

 Realizarea de investigații în C++ pentru a rezolva probleme referitoare la subiecte de 
managementul riscului și de inginerie financiară.  

 Sector Piețe financiare, Software 

1 Oct. 2015 – Aprilie 2018 

 

Economist 

Banca Națională a României, Direcția Stabilitate Financiară 

▪ Participă la activitatea de elaborare a analizelor privind stabilitatea, eficienţa şi competitivitatea 
pieţelor financiare din România, prin  identificarea zilnică a vulnerabilităţilor specifice pieţelor 
financiare; 

▪ Analizarea evoluţiei riscurilor specifice pieţelor financiare, precum riscul de credit, riscul de 
lichiditate, riscul de contaminare, riscul de piaţă 

▪ Participă la analize privind eficacitatea şi eficienţa măsurilor macroprudenţiale şi la cele privind 
evaluarea obiectivelor intermediare ale politicii macroprudenţiale  

▪ Participă la formularea punctelor de vedere privind proiecte de acte normative elaborate de BNR 
sau de alte autorităţi publice şi care se referă la domeniul stabilităţii financiare 

▪ Participă la derularea unor studii de impact al diferitelor reglementări sau propuneri de 
reglementare, elaborate de autorităţi publice naţionale sau internaţionale, asupra sistemului 
financiar românesc 

▪ Participă la elaborarea unor secţiuni din Raportul asupra stabilității financiare 

▪ Participă la activităţile de validare a modelor interne supuse aprobării Băncii Naţionale a 
României de către instituțiile de credit 

Sector Bancar, Macroeconomie, Piețe financiare  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

           12 Aug. 2013 – 30 sep. 2016     Consultant piețe financiare 
                                                    Misys International Financial Systems 

▪ Oferirea de servicii de consultanță pentru clienți bănci de investiții în utilizarea / definirea 
produselor financiare din software-ul Summit în domeniul analizelor axate pe activitățile de Front 
și Middle Office: 
1. Produse financiare de bază și derivative: acțiuni, venit fix, FX, piețe monetare, exotice; 
2. Evaluarea de produse cu venit fix și acțiuni / FX prin modelele Black Scholes și Cox Ross 
Rubinstein; 
3. Raportare P&L; 
4. Management al riscului: analize asupra riscului de piață și de credit, Value-at-Risk istoric, 
parametric și Monte Carlo;  

 Oferirea de training colegilor tehnici și funcționali începători pe subiectul Value-at-Risk istoric; 
 Oferirea de soluții rapide pentru rezolvarea tuturor problemelor ivite în software-ul financiar 

Summit;  
 Oferirea de explicații cantitative pentru problemele raportate prin reconcilierea cu cifre (Summit vs. 

Excel); 
 Participarea la implementarea versiunii 5.7 a Summit pentru una din cele mai mari bănci de 

investiții din lume – coordonarea problemelor ce au apărut de-a lungul procesului de 
implementare și testare, menținerea de comunicare permanent cu reprezentativii băncii, 
escalarea problemelor către consultanți atunci când acestea erau critice.  

 Atunci când a fost necesar, am operat în C++ și SQL pentru a obține răspunsuri detaliate cu 
privire la problemele apărute.  

 
Sector Financiar, IT – Software  

 

     

                      1 Oct. 2013 – prezent       Cadru didactic asociat 
                                                    Academia de Studii Economice din București, Facultatea FABBV 

▪ Am predate următoarele materii la nivel de program de licență: 
1. Inginerie financiară  
2. Relații monetar financiare internaționale  
3. Monedă și bănci 

 Am susținut prezentări la nivel de master (CEFIN) pe următoarele teme: 
1. Neuroeconome, Econometrie financiară aplicată (EViews și Matlab), Managementul riscului, 
Produse financiare cu venit fix.  

 
 

Oct. 2013 – prezent Doctorat în Finanțe  

Academia de Studii Economice din București, Școala doctorală de finanțe 

▪ Teză: Neuroeconomia piețelor financiare 
 

Sep. 2012 – mai 2013 Master în finanțe și bănci   

Université Paris Dauphine – Erasmus 

▪ Intermediere financiară și bancară, Analiza seriilor de timp, Investiții și Piețe Financiare, Gestiunea 
Portofoliului, Fuziuni și achiziții.  
 

Oct. 2011 – iulie 2012 Master  

Academia de Studii Economice din București – Managementul sistemelor bancare 

▪ Risc management bancar, Stabilitate financiară, Supraveghere și reglementare bancară, Inginerie 
financiară, Piețe financiare.  
 

Oct. 2008 – iulie 2011 Licență   

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări. Bănci și Burse de 
Valori 
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COMPETENȚE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba maternă Lb. română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Lb. engleză C2 C2 C1 C1 C1 

 Cambridge Advanced English (2007) 

Lb. franceză C1 C1 C1 C1 C1 

 Participare olimpiadă națională lb. franceză (2007) 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare ▪ Competențe adecvate de comunicare pe care le-am dobândit prin experiența de predare la 
universitate și prezentările susținute, dar și prin experiența de comunicare în cadrul Misys. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Competențe orgaziționale dobândite prin experiența de predare la universitate, dar și prin munca 
independent derulată în cadrul studiilor de doctorat.   

  

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Certificat ECDL 

 ▪ Software piețe financiare: SUMMIT. 

▪ Software econometric și numeric: Matlab, EViews, Gauss. 

▪ Pachet Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 

▪ Cunoștințe SQL medii. 

▪ Cunoștințe de înțelegere a limbajelor de programare C++ și Java. 

Alte competenţe ▪ Certificat de prim ajutor oferit de Crucea Roșie România, absolvit cursuri în 2008 cu 95%.  

Permis de conducere Da, categoria B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Informații adiționale   

Publicații 

Conferințe 
 

Publicații și studii în derulare: 

 

1. Financial bubble simulation - an EEG neuro-experimental approach, cu Bogdan NEGREA, în derulare. 

2. Overconfidence and demographic influences on stock returns, cu Bogdan NEGREA și Cosmin CEPOI, 
în derulare. 

3. Dynamic CAPM under ambiguity – an experimental approach (2017) cu Bogdan NEGREA, Journal of 
Behavioral and Experimental Finance, https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.09.001  

4. Economic Sentiment Impact on Macroeconomic Dynamics in Emerging Market Economies (2017) cu 
Matei KUBINSCHI, Proceedings of the 29th International Business Information Management Association 
Conference – IBIMA, Vienna, 3-4 May 2017, http://ibima.org/conference/29th-ibima-conference/  

5. High-Frequency Volatility Forecasting in Emerging Markets: A Comparative Approach (2017) cu 
Cosmin CEPOI, Matei KUBINSCHI and Virgil DAMIAN, Proceedings of the 29th International Business Information 
Management Association Conference – IBIMA, Vienna, 3-4 May 2017, http://ibima.org/conference/29th-ibima-
conference/  

6. Estimating probability of informed trading on the Bucharest Stock Exchange (2016) cu Cosmin 
CEPOI, Czech Journal of Economics and Finance – Finance-a-Uver, vol. 66(2), 
http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1352 

7. Behavioral biases of the investment decisions of Romanian investors on the Bucharest Stock 
Exchange (2015) - Procedia Economics and Finance, Emerging Market Queries in Finance and Business 
Conference, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115013830  

8. Estimating market risk using an asymmetric GARCH model and Dynamic Extreme Value Theory.  

 

 
 

https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.09.001
http://ibima.org/conference/29th-ibima-conference/
http://ibima.org/conference/29th-ibima-conference/
http://ibima.org/conference/29th-ibima-conference/
http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1352
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115013830

