EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
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14/12/2020 – ÎN CURS – România

Chief Financial Officer (Director Economic)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A
◦ Aplica strategiile, politicile si directiile principale ale Societatii
aprobate de Consiliul de Administratie;
◦ Aplica politicile contabile si de control financiar stabilite si
aprobate de Consiliul de Administratie;
◦ Propune calendarul financiar intocmit cu respectarea dispozitiilor
legale aplicabile, umareste si asigura respectarea planificarii
financiare aprobata de Consiliul de Administratie;
◦ Gestioneaza aspectele de natura financiara ce influenteaza
cresterea performantei Societatii;
◦ Coordoneaza procesul de identificare si management al riscurilor
aferente activitatilor desfasurate de Departamentul Economic;
◦ Efectueaza analize economico-financiare privind situatia Societatii
pentru formularea de propuneri in vederea rentabilizarii
activitatii;
◦ Asigura si raspunde de organizarea si conducerea activitatii
economico-financiare a Societatii, coordonarea si controlul
acesteia in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, a
materialelor si umane in vederea atingerii obiectivelor societatii,
in mod direct prin personalul subordonat, in concordanta cu
prevederile legale incidente;
◦ Organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierii patrimoniale
conform prevederilor legale;
◦ Participa la selectarea in conditiile legii si a normelor interne a
societatii, a personalului din cadrul departamentului, stabileste
atributiile si responsabilitatile personalului unitatilor
organizatorice din subordine in conformitate cu regulamentul de
Organizare si Functionare al Societatii, in vederea bunei
desfasurari a activitatii Departamentului Economic.
05/05/2012 – 11/12/2020 – Str. Lipscani nr. 25, sector 3, 030031 Bucureşti, România

Arbitragist Principal
Banca Naţională a României
◦ Efectuarea de tranzacții pe piețele financiare internaționale în
conformitate cu strategia de administrare a rezervelor
internaționale și cu reglementările aprobate de către Consiliul de
administrație;
◦ Efectuarea de tranzacții de cumpărare/vânzare de obligațiuni
denominate în valutele din componența rezervelor internaționale,
tranzacții de plasare/atragere de depozite, tranzacții de schimb
valutar;
◦ Monitorizarea permanentă a evoluțiilor piețelor financiare,
analiza deciziilor de politică monetară ale băncilor centrale
relevante, propunerea de soluții de investire cu respectarea
limitelor aferente de risc;
◦ Participă la managementul activ al portofoliilor aflate sub
administrarea Băncii Naționale, luând poziții tactice lungi/scurte
în raport cu portofoliile de referință, poziții tactice față de curba
de randamente, analizând și comparând profilul de risc al
instrumentelor propuse spre investire;
◦ Colaborarea cu managerii de risc în cadrul procesului de
administrare a rezervelor internaţionale;
◦ Întocmirea de rapoarte şi materiale de informare privind noi
instrumente financiare precum li despre evoluţiile anticipate ale
pieţelor);
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◦ Întocmirea de materiale care consituie suportul deciziilor
Comitetului de administrare a rezervelor internaţionale şi
Consiliului de administraţie;
◦ Participare la elaborarea strategiei de administrare a rezervelor
internaționale;
◦ Oferirea de suport auditorilor interni și externi pe parcursul
derulării misiunilor acestora;
◦ Un an de experiență în implementarea unui sistem informatic
integrat (STP – Straight Through Processing) pe aria de front office
din cadrul Direcției operațiuni de piață.
Tipul sau sectorul de activitate Front Office, Serviciul administrarea
rezervelor internaționale, Direcția operațiuni de piață
http://www.bnro.ro/
01/06/2007 – 01/02/2010 – Splaiul Unirii, Nr. 4, Bl. B3, Sector 4, Bucureşti, România

Agent pentru Servicii de Investiții Financiare
S.S.I.F Vienna Investment Trust
◦ Comunicarea cu clienți, atât instituționali cât și privați pentru a
determina obiectivele acestora și a le recomanda investiții
potrivite ce se încadrează în profilul de risc al acestora;
◦ Tranzacționarea de valori mobiliare (acțiuni/obligațiuni emise de
organisme publice sau private, drepturi de preferință la
subscrierea de acțiuni în cadrul unei oferte publice inițiale sau
majorări de capital);
◦ Tranzacționarea de instrumente financiare derivative (contracte
futures, contracte options) tranzacționate pe o piață
reglementată;
◦ Consultanța clienților instituționali în cadrul ofertelor publice de
listare, analiza afacerii în cadrul grupului, identificarea
principalelor obstacole ce pot fi întâlnite în procesul de listare,
identificarea investitorilor strategici pentru investiții potențiale și
alte operațiuni financiare de colaborare;
◦ Am făcut parte din echipa ce a analizat schema de comercializare
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, participând în
mod direct la angajarea societății Vienna Investment Trust în
cadrul bursei de tranzacționare BlueNext de la Paris.
Tipul sau sectorul de activitate Front Office, Tranzacţionare
http://www.viennainvestment.ro/en/

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
01/09/2018 – ÎN CURS – Tache Ionescu Street, no. 11, floor 1, 010374, Bucharest,
România

Doctorand
A.S.E. Bucharest - Council for Doctoral Studies (CSUD)
Economie II
01/09/2010 – 01/09/2011 – 106 Bunhill Row, Londra, EC1Y 8TZ (Regatul Unit) , Regatul
Unit

Master în Ştiinţe
Cass Business School
Evaluarea acţiunilor, teoria portofoliului, tranzacţionarea şi acoperirea
riscurilor în pieţele valutare, modelare financiară, instrumente
derivative, managementul portofoliilor, pieţe valutare, metode
cantitative, investiţii alternative, achiziţii şi fuziuni, economia globală,
finanţări alternative/ Managementul Investiţiilor
https://www.cass.city.ac.uk/
01/06/2010 – 01/07/2010 – Regatul Unit

2/4

Diploma de participare
London School of Economics, Londra
Piețe de capital, Modelare, Clase de active financiare
01/09/2004 – 01/08/2008 – România

Economist
Academia de Studii Economice București/Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de valori
Piețe de capital, Modelarea deciziei monetare, Inginerie Financiară,
Informatică, Statistică, Micro și Macroeconomie, Moneda și credit,
Finanțe Publice
15/09/2000 – 15/06/2004 – România

Diploma de Bacalaureat
Colegiul Național Traian, Drobeta Turnu Severin/Profil: Matematică
Informatică - Intensiv engleză

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

engleză
Comprehensiune
orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
C2

Conversație
C2

Scris
C2

Citit
B2

Exprimare
scrisă
B2

Conversație
B2

Scris
B2

germană
Comprehensiune
orală
C1

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

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competente de comunicare
Experiență în relaționarea cu reprezentanții băncilor de investiții cu
renume internațional și tranzacționarea de instrumente financiare
variate prin intermediul acestora.

Competente dobandite la locul de munca
Experiența profesională acumulată până în prezent m-a ajutat să
dobândesc cunoaşterea aprofundată a pieţelor financiare locale şi
globale şi a factorilor ce influenţează evoluţiile acestora. De asemenea,
m-a ajutat să imi dezvolt o gândire analitică, să fiu determinat și orientat
către preformanţă, adaptându-ma cu ușurintă la diverse provocari. Tot
în cadrul locului de muncă am dobândit bune abilități de comunicare și
spirit de echipă.
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CONFERINȚE ȘI SEMINARE
Participari la conferinte
◦ Banca Centrală a Republicii Turcia, New Trends in Reserve
Management in Financial Crisis Period, Izmir, Turcia;
◦ Banca Mondială, Workshop on Advanced Techniques in Portfolio
Management, Paris, Franţa;
◦ Banca Mondială, Workshop on Fundamentals of Strategic Asset
Allocation – SAA1, Tunis, Tunisia;
◦ JP Morgan, 2018 Seminar on the Management of External Reserves
for Official Institutions, New York, USA;
◦ BNP Paribas, Global Central Banks and Sovereigns Seminar 2014,
Londra, Regatul Unit;
◦ DZ Bank, Europe: Quest for Growth, Berlin, Germania;
◦ Banca Reglementelor Internaţionale, Strategic Asset Allocation,
Beatenberg, Elvetia;
◦ Banca Reglementelor Internaţionale, Portfolio Analytics , Brunnen,
Elvetia;
◦ Fondul Monetar Internațional, Workshop on Advanced Asset
Allocation ,Washington, SUA;
◦ Ashmore Group, Ashmore Cass Business School Emerging Markets
Course for Public Institutions, Londra, Regatul Unit.
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