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Consultant Independent 

Noiembrie 2013 – prezent 

Analiză independentă asupra riscului de întreprindere, guvernantei corporative, evaluării investitiilor si 

instruire risc. Competente analitice si aptitudini interpersonale deosebite cu capacitate demonstrată de 

a lucra constructiv în cadrul organizatiilor si a comitetelor pentru a obtine modificări si rezultate 

pozitive. Experientă îndelungată de lucru în diverse culturi si medii corporative din multiple sectoare, 

atât prin implicarea în investitii cât si prin rezidentă pe perioade îndelungate în America de Sud, Asia, 

Europa si SUA. 

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare 

1996 – 2013 

2011 – 2013 BERD Londra - Managementul Riscului 

Director Management Risc am răspuns de gestionarea tuturor riscurilor din cadrul Băncii si a afacerii: 

aprobarea noilor proiecte bancare si a investitiilor, supravegherea portofoliului existent, active de 

trezorerie si expunere la risc, sisteme de risc, operatiuni, securitatea informatiilor si refacerea 

economică a organizatiei. 

Personal în număr de 80, incluzând 7 directori. Membru al comitetelor bancare mondiale importante 

pentru risc, trezorerie, tehnologie, expertiză, contabilitate si membru supleant în Comitete Executive. 

 Expertiză în domeniu: supervizare a resurselor naturale, putere si energie, activitate economică 

agricolă, bunuri si institutii financiare, cu deplasări pe perioade îndelungate în Europa Centrală, de 

Est si de Sud precum si în Rusia si CSI. În domeniul resurselor naturale, implicat în tranzactii 

fructuoase din sectorul upstream si downstream: INA (Croatia), MOL (Ungaria), Petrom 

(România), Galnaflogaz (Ucraina), Lukoil (Rusia), PKN Orlen (Polonia), Bankers Petroleum 

(Albania), Kubgas (Ucraina), Irkutsk (Rusia) s.a. 

 Audit si raportări: colaborare strânsă cu comitete de audit create de consiliile de administratie cu 

privire la identificarea riscurilor, alcătuirea ordinii de zi, raportare, integritate si proces; am lucrat 

îndeaproape cu auditori interni cu privire la zone cu risc major, proceduri, procese si solutionare 

gestionare puncte slabe si proceduri; am interactionat în mod regulat cu auditorii externi ai Big 

Four cu privire la probleme majore si raportări. 

 Guvernantă corporativă: colaborare în cadrul Băncii si cu companii în care s-a investit pentru a 

identifica modalitătile de îmbunătătire a guvernantei corporative ca parte a creării de valoare si ca 

parte importantă a mandatului de tranzitie; concentrare pe transparenta răspunderii, 

managementului si a procesului de luare a deciziilor în beneficiul tuturor actionarilor. 

 măsurarea riscului: identificarea si analiza riscurilor, responsabil cu măsurarea si raportarea 

riscurilor de piată, credit si operationale si cu sisteme de sprijin al acestora; concentrare majoră 

asupra riscului operational si procese precum si asigurarea legăturilor către auditul intern si extern 

si măsurarea rentabilitătii capitalurilor. 

2005 – 2010 BERD Managementul Riscului/ Analiza Tranzactiilor 

Director de Unitate Analisti Tranzactii Credite - am răspuns de gestionarea parametrilor de risc pentru 

toate noile proiecte BERD. Echipă de 15 ofiteri de credite. Responsabilitătile au inclus identificarea 

riscurilor, recomandare de due dilligence, structurare si risc/ rentabilitate. 
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2002 – 2005 BERD Managementul Riscului/ Analiza Tranzactiilor 

Director adjunct – am răspuns de structurarea directă si aprobarea datoriilor si capitalurilor proprii în 

Rusia, CSI si Europa de Est. Implicare în diferite sectoare cu privire la datorii, capitaluri proprii, 

comert, finantare proiecte, leasing cu accent pe restructurare, privatizare si resurse naturale. 

1996 – 2002 BERD Managementul Riscului/ Analiza Tranzactiilor 

Ofiter senior de credite – validare si structurare împrumuturi si investitii de capital în industria grea, 

resurse naturale si în activităti economice agricole în Rusia, CSI si Europa de Est. Volum semnificativ 

de capitaluri proprii si quasi-fonduri proprii cu creare de valoare. 

Banca Asiatică de Dezvoltare 

1991-1995 

1994 - 1995 ADB Grup Sectorul Privat, Manila 

Sef Grup Risc si Portofoliu Credite – implicare în examinarea expunerii la noile riscuri a sectorului 

privat, monitorizarea portofoliului existent si încercarea de a realiza sisteme si proceduri. Functia a 

presupus participarea la structurarea noilor împrumuturi si investitii, supervizarea efortului de 

elaborare, monitorizare, implicare în politici si proceduri de credit precum si activarea în calitate de 

membru în consiliile de administratie. Cea mai mare parte a activitătii în India, China si Pakistan. 

1991 – 1994 ADB Departamentul Sector Privat, Manila 

Ofiter senior de investitii pentru finantare de proiecte cu responsabilitătile de a identifica, analiza, 

obtine aprobări interne si de a administra investitii si împrumuturi în India, Pakistan, Sri Lanka si 

Butan. Accent major pe proiecte industriale, reforme în pietele de capital si financiare. Membru în 

consiliul de administratie al unei bănci si al unei societăti de leasing. Colaborare îndeaproape cu 

auditori locali, reglementatori si investitori. 

Chase Manhattan Bank 

1979 – 1990 

1990 Chase Manhattan Asia Ltd., Hong-Kong 

Vice-presedinte operatiuni bancare de investitii; responsabilităti: pentru Hong Kong si regiunea Asia-

Pacific, produse de tip leaveraged lease, marketing lessees cu accent deosebit pe vapoare si industria 

navală. Alte responsabilităti: atragere de capital in Hong Kong, stabilire de preturi si optimizarea 

operatiunilor de leasing. 

1988 – 1989 Chase Asia Pacific, Hong Kong 

Manager Zonal finantare navală: sef pentru industria navală în Asia cu răspunderile de: identificarea, 

semnalarea si gestionarea expunerii la risc a industriei navale din Japonia până în Pakistan; refacere 

economică a societătii si concentrare puternică pe finantare de proiecte; amplă coordonare globală 

(Japonia, China, Europa si New York). 

1984 – 1988 Chase Pakistan, Karachi 

Director general adjunct Riscuri comerciale, corporative, profesionale si de tară.  Răspunderi: 

managementul creditelor/ riscului, marketing, finantare corporativă, produse institutionale si servicii, 

pregătire profesională si gestionarea expunerii la risc a creditelor în cele două sucursalele ale băncii 

Chase din Pakistan. Refacere economică a organizatiei si implicare IT. Am finalizat a analiză 

strategică a sucursalelor si a seturilor de produse si servicii. 

1983 – 1984 Chase Credit Audit, New York 

Sef echipă si vicepresedinte Analiză Credite Globale si Riscuri: sef al echipelor de analiză aprofundată 

a sectoarelor/ ramurilor specifice. Am lucrat din New York si răspunderile au inclus conducerea 

echipelor si elaborarea de analize de portofoliu pe tări (Argentina, Brazilia, Franta, Germania, 

Pakistan, Arabia Saudită), pe sectoare (mărfuri, proprietăti imobiliare, operatiuni de tip correspondent 

banking, private banking si sectorul naval) si due dilligence pentru achizitii corporative, formularea de 

recomandări clare cu privire la strategii si politici pentru managementul riscurilor de afaceri. 
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1980 – 1983 Chase Columbia, Bogota 

Manager Relatii/ al II-lea Vicepresedinte pentru credite si marketing: pentru relatii majore locale, 

multinationale si corespondente în Columbia cu implicatii în valoare de 170 milioane USD. 

Tranzactiile au inclus finantare de proiecte, finantare de mărfuri, finantarea comertului, analiză credite, 

sindicalizări transfrontaliere si implicare în două împrumuturi pentru refacerea economică a 

organizatiei. 

1979 – 1980 Chase Global Training, New York 

Analist asociat de credite: absolvirea unui curs de credite, oficial, intens, de un an, urmat de practică în 

calitate de analist financiar în finante corporative acoperind diverse industrii si situatii de împrumut. 

Experientă suplimentară 

1976 – 1978 Ministerul de finante din SUA, Washington, D.C. 

Economist international, Oficiul Băncilor Internationale pentru Dezvoltare. 

Responsabilităti: analizarea si recomandări de politici cu privire la participarea SUA la Banca 

Mondială, analiza proiectelor propuse, politici de împrumut si financiare, precum si întocmirea 

materialelor pentru prezentări ale Congresului si pentru cerinte bugetare. 

1974 – 1975 Universitatea Johns Hopkins, Washington, D.C. 

Asistent cercetare: Scoala de Studii Internationale Avansate: pe perioada studiilor de doctorat am 

lucrat pentru prof. David Calleo la articole cu privire la afaceri europene si am participat inter alia în 

scris la „Foreign Affairs” cu privire la impactul cresterii preturilor de petrol asupra Europei. 

1973 – 1974 Senatul SUA, Washington, D.C. 

Consilier legislativ al senatorului Lloyd Bentsen dinTexas; 

Răspunderi: probleme economice si financiare ridicate în Comitetele Financiare ale Senatului si 

corespondentă cu votantii. 

STUDII 

1972-1976 Universitatea Johns Hopkins, Scoala de Studii Internationale Avansate, Washington, D.C. 

Doctorand: subiectul tezei: „Impactul planului Marshall de reconstructie a Europei asupra planificării 

economice 1947 – 52”. 

Masterat 1974. Concentrare asupra aspectelor economice internationale si studii despre zona latino-

americană. Cursuri de economie internatională, politici comerciale, analiză de proiect, probleme 

economice regionale, limbi si legislatie internatională. 

1972 Universitatea Tulane, New Orleans 

Licentiat în stiinte economice si istorie. Primul an absolvit la Institute des Etudes Politiques, 

Universitatea din Paris 

(1970-71) Phi Beta Kappa, Cum Laude, student universitar cu rezultate deosebite 

DATE PERSONALE 

Pasaport american si britanic. Vorbitor fluent de franceză si spaniolă. 


