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DESPRE MINE 
Banker comercial si de investitii cu 30 ani experienta in dezvoltarea si 
managementul afacerilor piata valutara/monetara si de capital, abilitati 
puternice de management si coordonare, vaste cunostinte finaciare. 

   

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
19 APR 21 – IN CURS – Brașov, România 

Presedinte Consiliu de Supraveghere 

S.I.F. Transilvania S.A. 

◦ aprobă şi revizuieşte strategia generală de afaceri a societăţii 

◦ avizeaza planul de afaceri al societatii 
◦ evalueaza pozitia financiara a societatii 
◦ stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor 

activității Directoratului și a societății în ansamblu și evaluează 
anual modul de aplicare a acestora 

◦ supravegheaza aplicarea principiilor guvernantei corporative 
 

 

27 AUG 15 – 1 IUN 2021 – Cluj, România 

Presedinte Consiliu de Administratie 

BT Capital Partners S.A. 

◦ aproba strategia de dezvoltare,si planul de afaceri, 
regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de 
ordine interioara, schemele de organizare 

◦ aproba reglementarile interne ale societatii 
◦ aproba BVC anual, contul de profit si pierderi precum si 

cheltuieli de capital mai mari de 5% din capitalul societatii 
◦ stabileste si asigura implementarea principiilor de 

guvernanta corporativa a societatii 

 
16 IUN 15 – 4 APR 17 – Craiova, România 

Membru Consiliu de Administratie 

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. 

◦ aproba strategia de dezvoltare,si planul de afaceri, 
regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de 
ordine interioara, schemele de organizare 

◦ aproba reglementarile interne ale societatii 
◦ aproba BVC anual, contul de profit si pierderi precum si 

cheltuieli de capital mai mari de 5% din capitalul societatii 
◦ stabileste si asigura implementarea principiilor de 

guvernanta corporativa a societatii 

 
2 APR 07 – 1 FEB 15 – Bucuresti, România 

Vicepresedinte- Divizia Piete Financiare, Institutii 

Financiare 

Credit Europe Bank Romania S.A. 

◦ responsabil cu organizarea Departamentului Piete Financiare 
si de Capital , si administrarea Activelor Personale 

◦ dezvoltarea fortei de vanzari pt produse de trezorerie ale bancii 
◦ implementarea sistem de risk management specifice activitatii 

de trezorerie 
◦ stabilirea portofoliului de investitii finaciare si de tranzactionare 

a bancii 
◦ membru Alco si Comitetului de Conducere a bancii 

◦ responsabil cu BVC trezorerie 

 

 



 

 

 

 

1 AUG 06 – 30 MAR 07 – Bucuresti, România 

Director Executiv Trezorerie 

OTP Bank Romania S.A. 

◦ responsabil cu organizarea Departamentului Piete Financiare 
si de Capital 

◦ dezvoltarea fortei de vanzari pt produse de trezorerie ale bancii 
◦ implementarea sistem de risk management specifice activitatii 

de trezorerie 
◦ stabilirea portofoliului de investitii financiare si de 

tranzactionare a bancii 
◦ membru Alco si Comitetului de Conducere a bancii 

◦ responsabil cu BVC trezorerie 

 
1 SEP 05 – 31 IUL 06 – Bucuresti, România 

Consultant 

Touring Eurolines Romania 

consultant pentru implementarea culturii orgazitionale si de conducere 
specifice societatilor de tip holding 

 
29 OCT 04 – 10 AUG 05 – Bucuresti, România 

Sef serviciu Arbitraj, Director, Director Trezorerie, 
Director General Adjunct 

ING Bank N.V sucursala Bucuresti 

Sef serviciu Arbitraj 1994-1996 

◦ dealer piata valutara si monetara 
◦ responsabil cu pozitia valutara/monetara a bancii 
◦ dezvoltare produse specifice trezorerie si marketingul 

lor Director: 1996- 1998 

◦ responsabil implementare proiect pilot - Dezvoltare retea 
de sucursale in tara pt ING Romania 

Director Trezorerie 1998-1999 

◦ responsabil cu managementul echipelor de tranzactionare 
si vanzare a produselor de trezorerie 

◦ responsabil BVC trezorerie 
◦ responsabil pozitie valutara si monetara a bancii 
◦ membru Alco responsabil cu managementul lichiditatii bancii 
◦ dezvoltare de produse 

Director General Adjunct 1999-2005 

◦ managementul bilantului si a lichiditatii bancii, presedinte Alco, 
◦ responsabil BVC al bancii in stransa colaborare cu CFO 
◦ implementarea de la zero a Diviziei de retail banking a 

ING Romnia prin sistemul de franciza Self Banking, 
sistem revolutionar in Romania 

 
 

7 IAN 91 – 28 OCT 95 – Bucuresti, România 

Dealer, Chief Dealer 

BRD Romania S.A 

◦ dealer piata valutara si monetara 
◦ responsabil pozitia valutara si monetara a bancii 
◦ coordonator proiect dezvoltare piata valutara in Romania 

◦ coordonator proiect plati valutare SWIFT 

 

 

 

 



 

 

5 SEP 84 – 6 IAN 91 – Bucuresti, România 

Operator calculator, Economist III 

Centrala Materialelor de Constructii Bucuresti 

◦ operator masini calcul, perforare/verificare cartele de 
calcul, operator/programator masini de facturat 

◦ merceolog serviciul aprovizionare, responsabil cu 
balantele materiale pentru 48 de intreprinderi din cadrul 
Centralei Materialelor de Constructii 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 
15 SEP 84 – 15 SEP 89 – Bucuresti, România 

Economist 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea Finante 
Contabilitate 

 

15 SEP 78 – 15 IUN 82 – Focsani, România 

Matematica Fizica 

 Liceul Al.Ioan Cuza 

 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI): 

engleză 
 

Comprehensiune 
orală 

C2 

Citit 

C2 

 
Exprimare 

scrisă 

C2 

Conversație 

C2 

Scris 

C1 

 
 

 

COMPETENȚE DIGITALE 
Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) / 
Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar / Microsoft 
PowerPoint / Zoom 

 
COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Comunicare 

◦ comunicativ 
◦ bun organizator 
◦ lider de echipa 
◦ abilitatii de lucru in conditii de stres 

◦ leadership in cadrul echipelor multidisciplinare 


