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SUMAR AL CALIFICARILOR 
 

25 de ani de experienta profesionala –3 ani in administratie publica, 2 ani in consultanta si 20 ani in 

conducerea si administrarea afacerilor unor companii locale si internationale din industria financiara, energetica 

si de minerit din care 5 ani in functii de director executiv (administrator executiv- membru in consiliul de 

administratie si membru in directorat) si 6 ani in functii de director neexecutiv, avand competente care acopera: 

 Leadership si Management  

 Strategie (planificare si dezvoltarea afacerii)  

 Finante 

 Resurse umane strategice  

 Management de criza, restructurare  

 

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA  

 
 

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA        

Membru neexecutiv in Consiliul de Administratie         2013-2017 

Presedinte al Comitetului de Audit (2013-2015)         

Societatea are ca scop  asigurarea serviciilor publice de distributie a energiei electrice in regiunea Transilvania 

Sud 

Activitati si realizari  
Elaborarea planului de administrare incluzand direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, a 

planului strategic, financiar si de investitii, precum si a structurii corporative a Societatii; 

Elaborarea modelelor de raportare financiara periodica catre Consiliul de Administratie precum si catre 

Adunarea Generala a Actionarilor 

Inregistrarea, de catre Societate, pe parcursul derularii mandatului, a unei performante financiare foarte bune 

concretizata in depasirea anuala a indicatorului de profit si ROE precum si indeplinirea indicatorului de 

performanta global stabilit prin contractul de mandat.     
 

Societatea Nationala a Sarii SA                                                                            2012- prezent  

Durector neexecutiv, membru in Consiliul de Administratie                      

Presedinte al Consiliului de Administratie,                                                                    2016-2017      
Societate al carui obiect principal de activitate il constituie exploatarea sarii si prelucrarea acesteia in vederea 

comercializarii unei game variate de produse pe baza de sare precum si prestarea de servicii de turism salin. 

Activitati si realizari  
Elaborarea primului set de indicatori de performanta in baza Legii 111/2016, aprobat de AGA la companiile in 

care s-a aplicat procesul de selectie si numire in baza prevederilor Legii 111/2016. 

Inregistrarea, de catre Societate, pe parcursul derularii primului mandat, a unei performante financiare bune si 

foarte bune.     
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Volksbank Romania SA                 

Vice-presedinte, membru in Directorat                    2006 - 2011 

Societate bancara, filiala a grupului austriac Oestereiche Volksbanken AG  

Activitati si realizari  
Executia planului de afaceri pe segmentul dezvoltarii afacerilor cu clientii din categoria companii şi pe linia de 

afaceri trezorerie precum si coordonarea activitatii de resurse umane;  

Exercitarea atributiilor specifice de membru in Consiliul de Administratie al Volksbank Leasing Romania in 

conformitate cu mandatul furnizat de Directoratul Volksbank Romania, in calitate de actionar al Volksbank 

Leasing. 
Director Dezvoltare Afaceri Corporate         2000 - 2006 

Elaborarea tuturor regulamentelor, proceselor si fluxurilor bancare specifice activitatii de atragere si gestionare 

clienti din categoria “companii”; 

Dezvoltarea bazei de clientela din categoria “Companii” si indeplinirea obiectivelor stabilite prin buget; 

Organizarea si formarea echipelor de vanzari atat in sediul central cat si din cadrul retelei bancii 

Pregatirea strategiilor de vanzare si identificarea de noi nise de piata si de noi produse bancare 

 

Raiffeisen Capital & Investment SA                    

Analist Senior in Departamentul de Piata Primara        1998 - 2000 

Ofiter de Conformitate              

Banca de Investii organizata ca societate de valori mobiliare, filiala a grupului austriac Raffeisen Zentralbank 

AG 

Activitati si realizari  
Derularea ofertelor publice şi plasamentelor private (pregatirea prospectelor de emisiune, due diligence cu 

privire la raportarile financiare ale companiilor; obtinerea aprobarilor necesare de la institutiile abilitate, 

participarea la roadshow-uri de promovare a emisiunilor. Tranzactii inchise: Apollo (oferta publica secundara – 

la cererea acţionarului), Hitrom (Plasament Privat – vanzarea pachetului detinut de FPS). Tranzacţii în derulare 

Ciprom (oferta publica secundara  – vanzarea pachetului detinut de FPS)  

Implementarea procedurilor de conformitate ale grupului atat în cadrul Societatii cat si in cadrul Raiffeisen 

Bank S.A.  

                    

U.S.A.I.D., Bucuresti 

Financial Markets International Ltd. & Intrados Group Ltd.            

Consultant             1996 - 1998 

Proiecte de consultanta si asistenta tehnica pentru dezvoltarea pietei de capital  

Pregatirea, impreuna cu echipa de consultatţi straini a pachetului de reglementari supuse mai apoi discutiei şi 

aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; 

Pregatirea manualului de pregatire a agenţilor de intermediere 

Lector în cadrul unui program de peste 20 conferinte organizate in toate oraşele mari si mijlocii din ţara avand 

ca obiectiv familiarizarea managerilor companiilor listate la BVB şi RASDAQ, cu conceptele pietei de capital 

şi a  modului în care aceasta functioneaza în România 

 

Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare       1994-1996 

Referent de specialitate in cadrul Serviciului de Analiza a Prospectelor de Emisiune si Supraveghere a 

Emitentilor 

Institutie publica 

Analiza solicitarilor de autorizare a societaţilor de valori mobiliare şi a agenţilor de valori mobiliare şi 

supunerea spre aprobare;  

Elaborarea impreuna cu alţi doi membri ai echipei a primului  “Regulament privind autorizarea si functionarea 

societatilor de valori mobiliare” si a primelor „Norme de aplicare” 
 

Ministerul de Finanţe/ Directia – Piete de capital,  

Agenţia de Valori Mobiliare   

Referent de specialitate in cadrul Serviciului de Analiza a Prospectelor de Emisiune si Supraveghere a 

Emitentilor            1993-1994 

Analiza prospectelor de emisiune – pregatirea de comentarii si propuneri si supunerea spre aprobare 



 

Monitorizarea societatilor comerciale emitente  şi analiza raportarilor periodice transmise de acestea 
 

 
EDUCATIE 

 

Diploma de Licenta, Academia de Studii Economice, Faculatea de Finante, Banci, Contabilitate, Bucuresti,  

   1988-1993 

 

Programe de pregatire si evaluare 

 

Program de Pregatire a Managementului Executiv- Gandire Strategica, Structuri, Procese si Actiuni 

Manageriale, Managementul Schimbarii, Eficienta Manageriala si Comunicare,  

Malik – Management Consulting & Education, Austria         2007-2008 
 

Certificat de Evaluare a calitatilor manageriale  

Egon Zehnder International, Vienna                      2002 
 

LIMBI STRAINE  

Engleza, Franceza, Germana  

 

 

 

 

ALTE ACTIVITATI SI PUBLICATII 

 
 

Activitati educationale 

 

Lector asociat – Institutul de Studii Financiare, Curs de Guvernanta Corporativa                           1997- prezent                                               

 

Lector asociat – Academia de Studii Economice            1996-1997 

Facultatea “Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi strãine)”, Disciplina „Piete de Capital” 

 

Asistent Universitar – Academia de Studii Economice - Facultatea „Finanţe, Banci”       1994-1995 

Disciplina „Pieţe de Capital”  

 

 

Unic autor al cartii “Piaţa de capital privita din interior”, publicatã in 1998 la Editura Vox   1998 

 

 

Activitati de Voluntariat 

 

PWN Romania, membru din 2014, http://www.pwnromania.ro/ 

Membru in Consiliul Director, in perioada 2015-2016 

Asociatia Administratorilor Independenti-AAI,  din 2017, http:// http://administratorindependent.ro/.ro/ 

Turnaround Asset Management Romania, membru din 2016, http://www.tma-ro.org/ 

 

 

Aparitii Publice si Publicatii 

 

Interviuri acordate si nominalizari in reviste de afaceri precum “Top 100 manageri de success”, “Business 

Magazin”, Business Woman, publicate de Ziarul Financiar, Finmedia, etc. 

Aparitii publice televizate si speaker la diverse conferinte pe teme de economice 

 

http://www.pwnromania.ro/
http://www.tma-ro.org/

