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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
02/2015 – 10/2021 – BUCURESTI, România

DIRECTOR TREZORERIE
PATRIA BANK

THEO DORIAN
BUFTEA
ANUL NAȘTERII:
1972

CONTACT
Cetățenie: română

Bucuresti, România

▪ Organizarea și coordonarea activității echipei formată din 3 servicii
(managemenul activelor și pasivelor, serviciul trezorerie, Instituții
financiare. Raportează direct Directorului Financiar
▪ Responsabil cu monitorizarea veniturilor din activitățile de vânzări și
tranzacționare. Monitorizarea costurilor aferente celor două domenii
menționate.
▪ Alături de responsabilitățile aferente managementului activelor și
pasivelor (strategia și managementul lichidității și a riscului ratei de
dobândă, “funding and gapping”, pregătirea ședințelor Comitetului de
Administrare a Activelor și Pasivelor,
▪ Una din activitatile primordiale ale Trezoreriei constă în controlul
permanent al structurii și duratei portofoliului de datorii comerciale
▪ Responsabil de monitorizarea pozițiilor de tranzacționare a valorii de
piață a instrumentelor cu venit fix și a indicatorilor financiari cu impact
mare asupra managementului activelor și pasivelor.
▪ Asigurarea managementului lichidității pe termen scurt, mediu și lung.
Această activitate implică o analiza statică și dinamică a poziției de
lichiditate a băncii.
▪ Emite recomandări pentru Comitetul Executiv privind lichiditatea și
managementul riscului de curs valutar și al riscului ratei de dobândă.
▪ Responsabil cu strategia, implementarea și monitorizarea pretului
intern de transfer in raport cu modificarile aparute in bilanțul băncii
precum si strategia de afaceri
▪ Asigurarea suportului în cadrul procesului de elaborare a bugetului
aferent activității de trezorerie, oferă asistență în vederea previzionării
indicatorilor macroeconomici
▪ Facilitează relaționarea cu BNR și cu instituții/asociații publice sau
private (Ministerul de Finanțe, ARB, ACI Romania, ASF, etc)
09/2014 – 01/2015 – Bucuresti, România

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, COMITETUL DIRECTORILOR
BANCA ROMÂNA DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A. (BRCI)
▪ Membru al Comitetului Director
▪ Asigurarea principiilor guvernantei corporative în acord cu cerințele
Basel III
▪ Membru al echipei de management responsabilă cu dezvoltarea
strategiei băncii și adaptarea structurii organizatorice în acord cu
obiectivele principale ale băncii
▪ Evaluarea riscurilor financiare asociate industriei și instituției
▪ Coordonarea activității generale a managementului acivelor și
pasivelor, a riscului de lichiditate, a riscului ratei dobânzii, “funding &
gapping”, indicatorilor de reglementare și alte activități asociate funcției
managementului activelor si pasivelor.
▪ Coordonarea organizarii ședințelor Comitetului de Administrare a
Activelor și Pasivelor
▪ Definirea politicii de transfer intern de fonduri în cadrul activității de
management al activelor și pasivelor
▪ Responsabil cu monitorizarea pozițiilor de tranzacționare, a valorii de
piață cu instrumente derivate, a indicatorilor financiari cu impact relevant
asupra activității de management al activelor și pasivelor băncii
▪ Responsabil cu monitorizarea veniturilor și cheltuielilor aferente
activităților desfășurate sub supravegherea sa directă
10/2012 – 09/2014 – Bucuresti, România

DIRECTOR DIVIZIE TREZORERIE & MANAGEMENT ACTIVE
PASIVE VOLKSBANK ROMANIA
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▪ Coordonarea și monitorizarea 3 servicii: management active și
pasive(2 pers), schimburi valutare-piața monetară-instrumente cu venit
fix(4 pers), vânzări operațiuni trezorerie(4 pers)
▪ Menținerea contactului permanent cu reprezentații acționarilor cu
privire la activitățiile aflate direct in responsabilitatea sa
▪ Responsabil cu monitorizarea veniturilor și cheltuielilor aferente
activitățiilor coordonate
▪ Controlul produselor
▪ Dezvoltare de produse pentru clienții băncii și promovarea acestora
împreuna cu echipele de suport
▪ Responsabil de monitorizarea pozițiilor de tranzacționare, a valorii de
piață a instrumentelor derivate, a indicatorilor financiari cu impact asupra
managementului activelor și pasivelor
▪ Asigurarea gestionării lichidității, a proiecțiilor privind lichiditatea,
stabilirea prețurilor interne/externe
▪ Asigurarea lichidității pe termen scurt, mediu si lung a băncii
▪ Monitorizarea zilnică a pasivelor comerciale și a altor indicatori
▪ Controlul procesului prețului de transfer intern
▪ Planificarea și analiza capitalului economic
02/2011 – 09/2012 – Bucuresti, România

DIRECTOR DIVIZIE TREZORERIE & PIEȚE
FINANCIARE Bancpost
▪ Coordonarea și monitorizarea echipa 7 persoane pentru toate
categoriile de clienți ale băncii (retail, corporate și instituții financiare)
▪ Responsabil cu monitorizarea veniturilor si cheltuielilor pentru echipa
de vânzări
▪ Coordonarea cu managerii și echipa de cercetare pentru activitățile de
marketing legate de produsele piețelor financiare;
▪ Extinderea disponibilității pachetelor de produse pentru diferite clase de
clienți atât pe segmentul Retail Banking cât și pe cel Corporate Banking
▪ Asigurarea instruirii și educării clienților interni și externi;
▪ Crearea unei bune interacțiuni cu autoritățile de reglementare a
piețelor financiare (Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor,
etc.).
05/2007 – 12/2010 – Bucuresti, România

DIRECTOR VÂNZĂRI DIRECTIA TREZORERIE & PIEȚE
FINANCIARE Citibank Romania
▪ Coordonarea unei echipe de 10 persoane atât pentru produsele
simple, cât și pentru produsele cu valoare adăugată (instrumente
derivate) pentru ambele segmente (clienți corporativi și instituții
financiare);
▪ Responsabil cu menținerea costurilor și monitorizarea veniturilor
pentru echipa de vânzări;
▪ Coordonarea cu managerii de relații și cu echipa de cercetare pentru
activitățile de marketing legate de produsele de pe piețele financiare;
▪ Asigurarea instruirii și educației atât pentru partenerii interni cât și
pentru cei externi;
▪ Asigurarea unei bune interacțiuni cu autoritățile de reglementare a
piețelor financiare (Banca Națională a României, Ministerul
Finanțelor,etc)
▪ Crearea de sinergii între echipa de tranzacționare și cea de vânzări.

09/1996 – 05/2007 – București, România

DIRECTOR VÂNZARI INSTITUȚII FINANCIARE (din 2004)
ABN AMRO Bank România
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Diverse posturi în cadrul Diviziei Piețe Financiare. A început ca agent de
vânzări junior și a continuat i până la poziția de șef de vânzări pentru
instituții financiare.
▪ parte din echipa care a implementat 2 produse revoluționare: comerț
electronic pe FX pentru afaceri corporative și prima implementare în
România a FX Options (derivate FX) și a derivatelor pe rata dobânzii;
▪ Concentrare pe crearea de profesioniști în domeniul piețelor
financiare și crearea unei subdiviziuni cu scopul de a acoperi nevoile
specifice ale instituțiilor financiare locale pe piețele financiare locale.
09/2011 – 09/2019 – Bucuresti, România

MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR
ACI ROMANIA
◦ responsabil imbunatatirea comunicarii la nivelul asociatiei cu
membrii sai si cu entitatile cu care ACI Romania a interactionat.
1993 – 1995 – București, România

ANALIST TRANZACTIONARE, DIVIZIA “TRADE
FINANCE” BANQUE FRANCO-ROUMAINE S.A.
▪ responsabil operatiuni scrisori garanție bancară, transferuri
internaționale

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
1999 – 2001 – Studii academice postuniversitare, București, România

Executive Master of Business Administration - EMBA
ASEBUSS, Romania American School of Business
Domeniul (domeniile) de studiu

◦ studii academice postuniversitare

10/1992 – 06/1998 – București, România

Economist
Universitatea “TITU MAIORESCU”
Domeniul (domeniile) de studiu

◦ Economic
Diploma de licenta la Academia de Studii Economice, August 1998
București, România

Trader in instrumente de finanțare a comerțului
BPP Training
Amsterdam, Țările de Jos

Analiză finanțare comercială
Corporate Credit Analysis
Amsterdam, Țările de Jos

Curs dezvoltare aptitudini vânzări profesionale
Professional Selling Skills
Londra, Regatul Unit

Consultanță în gestiunea expunerilor pe piața valutară și a
ratelor de dobândă
Consulting in Currency and Interest Rates Exposure
București, România
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Specialist vânzări trezorerie
Treasury Sales Workshop
Londra, Regatul Unit

Specialist instrumente derivate pe rata dobânzii
Interest Rate Derivatives I & II Seminar
Amsterdam, Țările de Jos

Specialist opțiuni schimb valutar
FX Options Seminar
Amsterdam, Țările de Jos

Analiza financiară a companiilor
Financial Statements Analysis Workshop
Londra, Regatul Unit

Abilități de conducere
Leadership Skills I & II Seminar
Amsterdam, Țările de Jos

Analiza tehnică financiară
Technical Analysis vs. Fundamental Analysis

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

engleză
Comprehen‐
siune orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
C2

Conversație
C2

Scris
C2

Citit
B2

Exprimare
scrisă
B2

Conversație
B2

Scris
B2

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

franceză
Comprehen‐
siune orală
B2

Spaniola
Comprehen‐
siune orală
B1

COMPETENȚE DIGITALE
Bloomberg / Eikon Reuters / Microsoft Oﬃce: Word, Excel, Power Point,
Outlook / Option pricing sytems / Utilizare a programelor de
comunicare(Mail, Google Meet, Zoom, Skype)

