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INFORMAŢII PERSONALE BODÓ György   
   

 

 Str. Pavlov, Ivan Petrovici, nr. 15, 012191 București, sector 1, Romania 

   +40-723.69.69.77        

gyorgy.bodo@yahoo.com  

 gyorgy.bodo 

 

 

PROFIL PROFESIONAL 
  

 Manager cu experiență internațională de peste 25 ani în domeniul finanțe-bănci, 
operațiuni IT&C, dezvoltare software, administrarea afacerii, managementul operațiunilor, 
fuziuni & achiziții și tranziții servicii IT; 

 Experiență deosebită în înființarea sau reorganizarea activităților de IT&C, conducerea 
transformărilor organizaționale, optimizarea procedurilor și proceselor de afaceri, 
continuitatea afacerii; 

 Expertiză vastă în implementarea a mai mult de 100 de proiecte majore IT&C din 
domenii cum ar fi: implementare si actualizare core-banking, dezvoltări interne de 
aplicații, implementări ERP, sisteme de baze de date și raportări BI & MIS, soluții de 
gestionarea riscurilor etc. Experimentat în utilizarea metodologiei de dezvoltare Agile, în 
special în cazul dezvoltărilor interne, parametrizarea aplicațiilor sau interfețelor; 

 Versat în constituirea unor echipe de profesioniști cu performanțe deosebite și 
administrării personalului: recrutare/selectare personal, conducerea echipelor, motivare, 
training și pregătire profesională, evaluarea performanțelor 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

 

Februarie 2018 –  
prezent 

Manager Departament BSC - Tranziții si administrare servicii IT 

 
Société Générale European Business Services  - București 

Centru de excelenta in afaceri a grupului financiar  Société Générale (Franța), a fost înființat 
in Romania in 2011 și deservește entități din 35 de țări pentru toate liniile de business 
majore – financiar, IT, HR, corporate. 

 Demararea unor noi servicii IT (aplicații) în București și gestionarea programelor de tranziție 
– am avut rol important în trasarea, implementarea noilor aplicații și a proceselor de lucru 
rezultate în urma finalizării proiectelor de tranziție (ERG, EII, ANC, BPT etc). 

Colaborarea cu beneficiari/părțile implicate (echipele IT internaționale din Paris și Bangalore, 
parteneri de afaceri în domeniul resurselor umane și domeniul financiar) pentru a defini 
cerințele de afaceri și de sistem pentru implementarea unor noi tehnologii; 

Planificarea operațională și strategică a departamentului IT, incluzând promovarea inovării, 
planificarea proiectelor, organizarea și negocierea alocării resurselor; strategie IT; 

Gestionarea activității departamentului în metodologia Agile: operațiuni zilnice, întreținerea 
aplicațiilor, dezvoltarea de software, infrastructura IT, arhitectura tehnică și cartografia 
aplicațiilor în cadrul Grupului Société Générale din întreaga lume.  

Gestionarea performanței departamentului IT care lucrează sub conducerea 
managementului din Paris și București, pentru a obține eficiență operațională; raportări IT, 
KPI-uri, tablouri de bord pentru consiliile de administrație și principalii sponsori 

Administrarea personalului IT, inclusiv recrutarea, supravegherea, planificarea, dezvoltarea, 
evaluarea și acțiunile disciplinare; 

Elaborarea și implementarea tuturor politicilor și procedurilor IT, inclusiv cele pentru 
arhitectură, securitate și recuperare din dezastre, standarde, achiziții și furnizare de servicii; 

 Tipul sau sectorul de activitate  Tehnologia informației, Dezvoltare software, Strategie IT 
(tranziții), Financiar bancar, Management de proiecte, Administrare personal  
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Iunie 2016 –  
Februarie 2018 

Director Comercial 

 
Romservice Telecomunicații SRL – București 

Companie specializată in infrastructura IT&C, sisteme integrate de comunicații, sisteme de 
securitate și supraveghere, sisteme profesionale de afișare și soluții de publicitate etc.. 

 Reorganizarea activităților de vânzări, dispecerat, administrativ în vederea optimizării 
acestora și promovarea spiritului de antreprenor.  

Asigurarea eficienței operaționale – modelarea calculului de profitabilitate pentru 
proiecte/comenzi, clienți și segmente/linii de business; 

Conceperea și implementarea unor procese integrate privind pregătirea ofertelor clienți, 
întocmirea contractelor și alocarea/gestionarea resurselor pentru implementarea proiectelor. 

Coordonarea activității de achiziții/vânzări - coordonarea echipei, gestionarea furnizorilor, 
participarea la licitații, negocieri de contracte, prognoze de vânzări, urmărire bugete. 

Administrarea proiectelor – urmărirea utilizării resurselor, coordonarea echipelor implicate în 
implementare, asigurarea unei bune comunicări între ele și dispecerat, urmărirea termenelor 

Asigurarea și implementarea unor abordări orientate către calitate, respectarea procedurilor 
interne si a standardelor ISO in care compania este certificat 

 Tipul sau sectorul de activitate Management și conducerea afacerii, Tehnologia informației, 
Optimizare procese, Management proiecte, Vânzări / Achiziții   

Februarie 2015 –  
Decembrie 2016 

Consultant business, Consultant management,  Mentor și Trainer  
Manager de proiect 

 Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială - București 

 Oferirea de consultanță de business și mentoring în cadrul a două proiecte POSDRU, (in 
calitate de partener al Fundației pentru o Societate Deschisă) pentru persoane tinere din 
grupul țintă care doreau să demareze o afacere pe cont propriu și înființarea firmei.  

Suport in vederea întocmirii planului de afaceri, a planurilor financiare previzionate, inițiere in 
tehnici de marketing, negocieri contracte, administrare personal etc. și ajutor in organizarea 
și derularea activităților curente ale firmei. Am oferit consultanta la 24 de persoane/cursanți 
dintre care 8 au întemeiat o afacere proprie (SRL, II, PFA). 

Am fost implicat in managementul proiectelor EU, in întocmirea rapoartelor de activitate 
periodice si a cererilor de rambursare care au fost prezentate autorităților de management. 

Am fost Formator / Trainer pentru mai multe cursuri acreditate de către ANC care au fost 
derulate in cadrul celor doua proiecte: „Competențe Antreprenoriale”, „Competențe 
Informatice (TIC)” si „Manager de proiecte” 

 Tipul sau sectorul de activitate Management și conducerea afacerii, Fonduri europene, 
Tehnologia informației, Management de proiecte, Formare profesionala 

August 2005  –  
Decembrie 2014 

Membru al Directoratului și   
Director General Adjunct - coordonator al diviziei IT și Logistică 

 OTP Bank Romania S.A., București  

Membru al grupului OTP Bank PLC din Ungaria, care a început activitatea in România din 
2004 prin achiziția fostei RoBank. In prezent este o bancă de talie medie, care oferă servicii 
bancare generale (retail, IMM, corporate) și care operează în toate județele României. 

 Alături de ceilalți colegi din Directorat am fost răspunzător pentru implementarea strategiei 
companiei trasat de către Consiliul de Supraveghere, precum și realizarea obiectivelor 
anuale de afaceri și cele financiare. 

Am fost președinte al Comitetului de Dezvoltare IT și membru în Comitetul de administrare a 
riscurilor si in Comitetul de dezvoltare produse si preturi.  

Divizia pe care am coordonat a fost unul dintre cele 5 divizii ale căror conducători au fost 
membrii în Directorat și răspundea direct in fața Consiliului de Supraveghere (SB) de la 
Budapesta și primea îndrumare tehnică de la Centrul tehnic de coordonare a grupului.  

In calitate de coordonator divizie prima responsabilitate a vizat modernizarea infrastructurii 
IT&C și implementarea cât mai urgentă a noilor produse și servicii specifice grupului OTP. 
Ulterior sistemele au fost modernizate și extinse astfel încât în perioada vârfului economic 
banca avea 106 sucursale și aproape 1100 angajați, iar divizia din subordinea mea ajunsese 
la peste 90 de angajați. 
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Am fost responsabil cu organizarea și coordonarea următoarelor domenii de activitate:  

• Infrastructura IT – responsabil cu buna funcționare a infrastructurii IT&C – peste 140 de 
servere si echipamente de comunicații din două centre de date, replicarea datelor în timp 
real, deservirea a 110 locații și peste 1000 de utilizatori; virtualizări sisteme și 
administrare baze de date și operare aplicații și oferirea de suport Help desk utilizatorilor. 

• Dezvoltare software – identificarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor software care 
să sprijine activitățile de afaceri ale băncii fie prin resurse interne fie prin intermediul 
firmelor IT de specialitate; Parametrizarea core-banking (Absolut), dezvoltarea 
sistemelor de raportare și dezvoltarea de interfețe între diversele aplicații; 

• Administrare sedii și logistică – asigurarea bunei funcționare a spațiilor de birouri din 
centrală și cele din sucursale precum și a infrastructurii de utilități din aceste locații; 
Gestionează parcul auto și asigură serviciile de curierat intre unități; 

• Optimizare procese (BPM) – documentarea fluxurilor de afaceri și cele operaționale de 
lucru, propunerea de soluții de optimizare și urmărește implementarea în practică ale 
acestora; Asigură implementarea în organizație a culturii orientate spre calitate. 

• Coordonare proiecte – întocmirea corectă a documentațiilor de proiect, urmărește 
derularea implementării acestora, asigura prioritizarea si alocarea optimă de resurse;  

• Reglementări interne – furnizează sprijinul necesar în vederea alinierii reglementărilor 
interne la cadrul legislativ național și cel al grupului OTP;  

• Securitate bancară și IT – asigură implementarea și ulterior monitorizarea și urmărirea 
respectării măsurilor de securitate din punct de vedere securitate fizică, securitate IT și 
cel al personalului.  

• Achiziții, proiectare și modernizare sedii – în perioada 2005-2008 s-a realizat dezvoltarea 
rețelei teritoriale ale băncii până la 106 sucursale și a asigurat implementarea cerințelor 
de imagine din Manualul de identitate OTP, și a politicii de marketing.  

In afară de cele menționate mai înainte am avut următoarele responsabilități specifice: 

• Stabilirea strategiei de dezvoltare a Diviziei de IT și Logistică, cât si a bugetelor aferente 
domeniului de care am răspuns iar ulterior urmărirea implementării acestora; 

• Documentarea și întocmirea de specificații tehnice pentru noi produse și servicii 
bancare, respectiv dezvoltarea și implementarea acestora în sistemele informatice; 
promovarea tehnologiilor noi și a spiritului de inovație in organizație; Optimizarea 
fluxurilor de lucru și promovarea culturii orientate spre calitate. 

• Coordonarea echipei din subordine (in calitatea de manager sau sponsor de proiect) , în 
vederea implementării proiectelor interne și internaționale; Urmărirea implementării 
acestor proiecte, întocmire planuri de proiect, întocmirea și urmărirea bugetului aferent 
proiectelor, întocmirea graficului de activități, coordonarea raportărilor in cadrul 
proiectelor și evaluarea rezultatelor; Asigurarea comunicării cu membrii echipei și 
asigurarea corelării cross-funcționale dintre diversele echipe de specialiști; 

• Divizia din subordinea mea a fost implicat în aproape toate proiectele majore din bancă 
dintre care aș aminti: dezvoltarea de noi produse și servicii bancare inovative 
(retail&corporate); dezvoltarea de canale electronice de vânzare, OTP Direkt internet 
banking și ulterior mobile banking (pt. Smartphone); implementarea de diverse produse 
de card si dezvoltarea rețelei de ATM-uri si POS-uri; sistemul de raportări MIS către 
autoritățile locale și consolidare către grupul OTP (Oracle BI); automatizarea fluxului de 
aprobare credite retail și IMM, monitorizare credite, generare alerte și raportări, scoring 
automat pentru credite și clienți; implementare SAP (modulele de gestionare bugete, 
investiții, mijloace fixe); implementare soluție de management al documentelor (IBM 
Filenet); soluție de cash management: sisteme de tranzacționare pentru companii RET și 
BAXTER; gestionare popriri; implementare BASEL III; trecerea la IFRS; monitorizare 
KYC si alerte de conformitate; virtualizarea severelor și aplicațiilor conexe; 
implementarea de soluție IDS etc. 

• Organizare de licitații, evaluarea acestora, negocierea contractelor cu furnizorii și 
urmărirea derulării optime ale acestor contracte;  

• Coordonarea emiterii Planului de recuperare în caz de dezastru (DRP) și implementarea 
Soluțiilor de Continuitate Operațională (BCP); 

• Documentarea și auditarea proiectelor și a sistemelor IT, conformitatea proceselor IT cu 
metodologiile grupului OTP și a bunelor practici. 

• Întocmirea si ulterior urmărirea execuției bugetare în cea ce privește  bugetele  
administrate de către divizie: de cheltuieli (OPEX) peste 80 milioane RON anual și cel de 
investiții (CAPEX) până la 50 milioane RON anual; Inițierea și implementarea mai multor 
măsuri de reducere a cheltuielilor și optimizarea proceselor de lucru; 

• Recrutarea, evaluarea și pregătirea personalului de specialitate; Mentoring în 
dezvoltarea carierei; Susținerea de cursuri și sesiuni de training de specialitate; 

 Tipul sau sectorul de activitate Management și conducerea afacerii,  Financiar bancar, 
Tehnologia informației, Dezvoltare software, Management proiecte, Optimizări procese, 
Comerț electronic, Investiții, Contracte comerciale, Administrare și coordonare  personal.  
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Februarie 2000 -  
August 2005 Director al diviziei Informatică și telecomunicații 

 
Volksbank Romania S.A. București 

A fost membru a grupului Volksbank International Group (Austria), care din 2000 a demarat 
o investiție nouă (green field), iar activitatea a fost coordonată de către Österrechische 
Volksbanken A.G. (OEVAG) Viena. In 2015 a fost preluat de către Banca Transilvania. 

 In calitatea de director am fost în subordinea directă a Președintelui băncii, și am beneficiat 
de coordonarea tehnică din partea echipei de suport  de la OEVAG (ALB IT) din Viena. Am 
fost responsabil cu organizarea și coordonarea activității de Informatică și comunicații și cel 
de Dezvoltare software și sub conducerea mea echipa a ajuns la 20 de specialiști. 

Cele mai importante sarcini de serviciu se refereau la: construirea și ulterior exploatarea 
infrastructurii de IT și comunicații (AS400, Windows, rețele Cisco), supravegherea 
operațiunilor zilnice aferente centrului IT local, realizarea de aplicații informatice și interfețe 
automate între sisteme, sistem de arhivare și cel de stocare centralizată (SAN) etc. 

Am inițiat dezvoltarea mai multor aplicații informatice: front-end la aplicația de core-banking 
(MIDAS) un CRM care să faciliteze munca din sucursale și care să ofere o flexibilitate la 
schimbări; am implementat sistemul de carduri și am realizat interfața on-line cu sistemul 
core-banking; am dezvoltat și îmbunătățit în continuu sistemul de raportări către autoritățile 
locale cât si cele de grup VB, am propus o soluție de scanare și trimitere documente din 
sucursale și realizarea unui flux de lucru automatizat de aprobare credite retail etc.  

Dintre proiectele importante as menționa: Implementarea sistemului de mobil banking (soluția 
Omikron), proiectul BASEL II (măsurarea și monitorizarea riscului), denominarea ROL/RON, 
implementarea sistemului electronic de plăți (SEP), măsuri de securitate informaționala – ISO 
17779 (ICEMAN), planul de continuitate a afacerii (BCP/DRP), sistemul de monitorizare a 
riscului operațional, upgrade a sistemului AS400 si MIDAS de core-banking, . 

De asemenea, am fost implicat în diverse măsuri organizatorice privind  întocmirea unor 
proceduri de lucru și implementarea standardelor specifice IT impuse de grup, măsuri de  
securitate și siguranța fizică a unităților, urmărirea și administrarea parcului auto, întreținere 
echipamente de birotică etc. 

Am fost responsabil de administrarea bugetului de cheltuieli si cel de investiții aferent 
activității IT, achiziția de echipamente precum și negocierea contractelor cu furnizorii locali si 
urmărirea derulării acestora; 
Am fost direct implicat în recrutarea, îndrumarea, evaluarea și pregătirea personalului de 
specialitate; Am elaborat a grila de evaluare care simplifica procesul și asigura transparență. 

 Tipul sau sectorul de activitate.  Financiar bancar, Tehnologia informației, Dezvoltare 
software, Administrare personal 

Septembrie 1997 – 
Februarie 2000 Șef departament Tehnologia Informației  

 
BNP-Dresdner Bank (Romania) S.A. București 

A fost o investiție comuna (Joint Venture) al Banque Nationale de Paris (Franța) și Dresdner 
Bank A.G. (Germania) care a început activitatea in România din 1997. Ca urmare a 
schimbărilor survenite în Dresdner Bank, din 2000 banca din România a fost preluată de 
către Egnatia Bank, Grecia. 

 Am fost responsabil cu organizarea și coordonarea activității locale de Informatică și 
comunicații, precum și asigurarea conexiuni la centrul operațional din Germania; 
Departamentul condus de mine a avut 5 specialiști si a fost în subordinea Directorului de 
Operațiuni, care la rândul lui a fost coordonat de către Președinte. Coordonarea tehnică am 
avut din partea specialiștilor din centrul operațional al Dresdner Bank A.G. 

Pe lângă operațiunile zilnice ale sistemelor IT locale și a conexiunii cu Germania, atribuțiile 
mele cuprindeau și domeniul de documentare și dezvoltare software, implementarea de 
interfețe între diverse sisteme, configurări de echipamente, întreținere și mentenanță etc. 

Am fost responsabil local pentru proiecte locale și internaționale la nivel de grup, cum ar fi: 
Raportări BNR, rapoarte consolidate către grup, proiectul Anul 2000 (Y2K), conversia la 
EURO, dezvoltarea planului de redresare din dezastre (DRP) și altele.      

Am fost responsabil de administrarea bugetului de venituri/cheltuieli și cel de investiții 
aferente departamentului precum și negocierea contractelor cu furnizorii de servicii. 
Am participat la recrutarea și pregătirea profesională a personalului din subordine; 

 Tipul sau sectorul de activitate.  Financiar bancar, Informatica, Dezvoltare software, 
Administrare personal 
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Septembrie 1993 – 
Septembrie 1997 Director Direcția de Sisteme Informatice 

 
Fondul Român de garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si 
Mijlocii (FRGCIMM), București 

Compania a fost înființată cu sprijinul unor bănci din Austria și Canada, și a avut ca obiectiv 
principal să sprijine dezvoltarea sectorului privat de afaceri din România prin consultanță in 
afaceri și sprijin financiar acordat întreprinzătorilor (garanție pentru bănci), 

 Am fost in subordinea directă a Președintelui / Director general și am coordonat o echipă de 
șapte specialiști. Eram responsabil cu organizarea și coordonarea activității de Informatică și 
comunicații; Dezvoltare software; Coordonare proiecte; Reglementări interne;  

Pe lângă achiziția inițială și dotarea cu echipamente IT, am fost responsabil cu elaborarea 
Strategiei de sisteme informatice, care să cuprindă analiza solicitărilor de garanție si fluxul 
de aprobare a creditelor, urmărirea și administrarea derulării creditelor. Ulterior aceste 
sisteme au fost extinse si integrate in aplicații de contabilitate si de urmărire a bugetelor. 

Pe baza consultantei din partea experților canadieni, am elaborat primul set de norme și 
reglementari de lucru pentru activitatea de bază a companiei. 

Am participat la negocierea contractelor cu furnizorii și urmărirea derulării acestora;  

Am fost responsabil de administrarea bugetului de cheltuieli și cel de investiții aferent 
diviziei; Am participat direct la negocierea contractelor cu furnizorii; 
Am răspuns si de recrutarea și administrarea personalului de specialitate din subordine; 

 Tipul sau sectorul de activitate. Financiar bancar, Informatică, Dezvoltare software, Creditare, 
Antreprenoriat,  

 

Octombrie 1987 – 
Septembrie 1993 Șef departament Procesare date /  Inginer cercetător gr. III 

 MATIRO S.A. București 

Institut de cercetare pentru tehnologii și echipamente de industrie ușoară, specializată pe 
proiectarea echipamentelor automatizate și a roboților industriali utilizați în industria textilă.  

 Am fost responsabil cu organizarea și coordonarea activității departamentului IT, care era în 
subordinea directă a Directorului tehnic și al Consiliului tehnic.  

Activitatea departamentului se axa in special de dezvoltarea de programe de proiectare 
asistată de calculator, întocmirea de documentații tehnice de cercetare în special pentru 
subansamble cu utilizare repetabilă. Ulterior, si programele informatice privind activitatea 
economică au intrat in responsabilitatea departamentului (contabilitate, stocuri, salarii etc.). 
In calitatea de inginer cercetător, am fost implicat în dezvoltarea de soluții de automatizări 
industriale utilizând microcontrolere programabile integrate. Am participat la elaborarea 
soluțiilor tehnice, și am inițiat și am elaborat un limbaj de programare împreuna cu un 
compilator care simplifica munca de proiectare a programelor de comanda și control.   

 Tipul sau sectorul de activitate. Inginerie industrială, Cercetare tehnologică, Dezvoltare Software, 
Automatizări industriale, Proiectare asistată de calculator 

 

Septembrie 1985 – 
Octombrie 1987 Inginer de sistem și analist programator 

 
Întreprinderea Republica – Autocamioane ROMAN grup, Reghin 

Companie producătoare de subansamble și piese de schimb utilizate în industria auto. 

 Am fost inginer stagiar și am făcut parte din echipa inițială de informatică a întreprinderii, 
unde alături de colegi am fost implicat atât in operarea și exploatarea sistemelor de calcul, 
cât și în dezvoltarea aplicațiilor de urmărire computerizată a producției.  
Am avut inițiativa de a dezvolta un program care realiza proiectarea asistată de calculator a 
unor echipamente de măsurare și control. 

 
Tipul sau sectorul de activitate. Inginerie industriala, Dezvoltare software 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

   

 
 

COMPETENΤE PERSONALE Management de proiecte complexe IT; implementarea și exploatarea de sisteme 
informatice bancare; dezvoltări de produse bancare; elaborare plan de continuitate a 
afacerii; optimizări de procese și fluxuri de lucru integrate; exploatare sisteme de plăți 
electronice; experiență în procese de fuziune și achiziții; administrarea de bugete 
operaționale și de investiții, elaborare proceduri de lucru și documentații tehnice; 
negociere de contracte; organizare - evaluare licitații și oferte tehnice; urmărire derulare 
contracte; coordonare lucrări de construcții și amenajări; aprovizionare și logistică; 
coordonare echipă de lucru; selecție personal, instruire/taining și mentoring personal.  

 

 

1980 - 1985 Diplomă de inginer în Automatizări și calculatoare,  

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din IASI, 

2007 - 2008 Diplomă în ”General management” - Executive MBA 

University of Sheffield - UK 

2009 Diplomă în Management Strategic și Leadership – nivel 7 

Chartered Management Institute - UK 

2014 - 2015 Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune 
Expert Evaluator de Proiecte 
Expert Achiziții publice 
Manager de Proiect 
Formator  

Certificate ANC obținute prin ECSIF (EUROPEAN CENTER FOR SERVICES 

INVESTMENTS AND FINANCING SRL) 

Începând din 2015 
Doctorand  

Academia de Studii Economice – București 

Școala Doctorală de Cibernetică și Statistică 

Limba(i) maternă(e) Maghiară, Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2 C1 C1 C1 

Franceză B2  B2 B1 B2 B1 

Germană A2 A2 A1 A1 A1 

Competenţe de comunicare  ▪ Bună aptitudine de comunicare interpersonală și abilități de negociere; capabil să 
îndrume și să coordoneze echipe cu aptitudini diferite precum și consultanți, furnizori 
externi 

▪ Excelente competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de contact direct 
cu  furnizorii de produse și servicii specifice domeniului gestionat 

▪ Bun negociator – atât în aplanarea unor situații conflictuale, cât și în obținerea de 
avantaje pentru companie din partea furnizorilor.  

▪ Prietenos,  politicos, respectuos, ofer senzație de calm și liniște. 

▪ Am capacitatea de a asculta, de a nu întrerupe, de a nu acapara conversația, permit 
altora să se alăture, să-și exprime punctul de vedere 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Viziune de ansamblu (big picture), gândire strategică, 

▪ Gestionare sarcini -  prin planificare strictă și optimizarea timpului, orientare spre scopul 
final și prioritizarea acțiunilor, delegarea anumitor sarcini specifice 

▪ Administrare și coordonare proiecte – Asignare sarcini, urmărire realizare, coordonare 
echipe, evaluare rezultate 

▪ Orientat către rezultate, dinamic și deschis pentru a învăța lucruri noi 

▪ Elaborare planuri de afaceri, pași de înființare societăți comerciale 

▪ Leadership – coordonarea echipei din subordine (până la 100 persoane), trasare 
obiective, evaluare rezultate, programe educaționale 

▪ Mentoring – susținerea carierei profesionale a managerilor din subordine precum și 
participanților la programe de dezvoltare competente antreprenoriale 

▪ Training – susținerea de cursuri de calificare în domeniile de specializare 
 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

▪ Bună cunoaştere a procedurilor de înființare a serviciilor IT pentru o societate comercială 

▪ Recrutarea, formarea, evaluarea și promovarea personalului de specialitate  

▪ Optimizarea proceselor și fluxurilor de lucru – în vederea automatizării și implementării în 
sisteme informatice (procedeul Lean Six Sigma) 

▪ Derularea activității IT in contextul Agile – user-story, organizare sprint-uri, review etc. 

▪ Procesul de evaluare a solicitărilor de credit și urmărirea derulării contractelor de credit 

▪ Controlul și asigurarea calității – prin implementarea de proceduri de lucru, matrice de 
evaluare și urmărirea respectării acestora 
 

Competenţe informatice  ▪ Microsoft Office, Exchange, Outlook, Project, Visio 

▪ Baze de date relaționale, Oracle, Microsoft SQL, SAP (basic) 

▪ Infrastructură și comunicații – servere DELL, si IBM și echipamente de comunicație date 
CISCO, centrale Siemens si Alcatel. 

▪ Programe de gestiune și contabilitate – urmărire bugete. 

▪ Sisteme de raportări 

▪ Noțiuni de Securitate informatică și de protecția datelor 

▪ Implementarea de măsuri de continuitate a afacerii și de recuperare din dezastre  
 

Alte competenţe  ▪ Gestionare și coordonare proiecte – supervizor sau manager proiecte  

▪ Training și mentoring personal – aptitudini tehnice și manageriale 

▪ Organizare / evaluare licitații și oferte, negociere contracte cu furnizori 

▪ Elaborarea de strategii de dezvoltare si urmărirea realizării acestora 

▪ Întocmire și administrare bugete 

Permis de conducere  ▪ Categoria B,  

  

 

Publicaţii, Prezentări, Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

 

 

 

 

▪ Teme de cercetare doctorală prezentate la simpozioane naționale si  internaționale, în 
domeniul economie, statistică: 

▪ Prezentarea de comunicări științifice în cadrul Seminarul Național de Statistică "Octav 
Onicescu", Societatea Română de Statistică Seminarului științific comunicări la 
Societatea Româna de Statistica  

▪ Autor sau co-autor la peste 40 de articole publicate în reviste științifice de prestigiu în  

- Revista Română de Statistică - Supliment  indexată în baze de date internaționale 
Index Copernicus International, și Research Paper in Economics,  si   

- International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and 
Management Sciences, indexată în baze de date internaționale: EBSCO Host 
(USA), RePEc (Research Papers in Economics) IDEAS (Germany), RePEc, 
EconPapers (Germany), Ulrich's Web Global Serials Directory (USA), Index 
Copernicus (Poland), Open J-Gate (India), Global Impact Factor (Australia), Open 
Access Journal Index (Russian Federation), Pakistan Directory of Open Access 
Journals (Pakistan), Infobaseindex (India), EconBizz (Germany), Indiana University 
Bloomington, Libraries (USA) etc 
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▪ Coordonator a unor proiecte speciale la nivel național – BASEL III, IFRS; Anul 2000, 

Denominare ROL/RON, Introducere EURO 

▪ Coordonator local la mai multe proiecte internaționale la nivel de corporație – Dresdner 
Bank (Germania), Volksbank (Austria), OTP Bank (Ungaria), Societe Generale (Franța), 

▪ Examinator asistent la cursuri MBA City-Sheffield 2011, 2015 – Curs Strategie 

▪ Lector la cursuri de formare profesionala și de leadeship la OTP Bank 

▪ Formator la cursul de ”Competente Antreprenoriale”și cel de „Competente TIC” 
organizate de Fundația pentru O Societate Deschisă – doua proiecte POSDRU 

▪ Formator la cursul de „Manager de proiect” organizate de ECSIF (European Center for 
Services Investments and Financing) 

 

 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

▪ Certificat de participare la cursul „Planning and Organisation”  (Project management) 
organizat de către Dresdner Bank AG, Germania - 1998 

▪ Diplomă de merit la absolvirea MBA University of Sheffied, UK – calificativul Excelent și 
includerea în Director’s List (șef promoție) - 2008 

▪ Diplomă de absolvire a cursurilor IFRS organizat de către Deloitte – 2009 

▪ Diplomă de ”Manager
3
 - comunicator, strateg și mentor” - obtinut la cursul de ”OTP 

Academy” organizat de către OTP Bank – 2009-2010 

▪ Certificat de absolvire curs de ”Dezvoltarea performanței prin coaching” – organizat de 
către Achieve Global 2010 

▪ Diplomă de participare la  Simpozionul Științific Internațional Romania on the Recovery 
Path - Economic-Financial Decisions under Risk, 10-11 decembrie 2015. 

▪ Diplomă de participare Simpozionul Științific Internațional Romania in the European 
Union - Methods and Models of Macroeconomic Analysis and Prognosis, 19-20 mai 2016 

▪ Diplomă de participare Simpozionul Științific Internațional - Research-Forecast-Decision 
in the Social-Economic System, 15-16 decembrie 2016 

▪ Diplomă de participare Simpozionul Științific Internațional Universitatea ARTIFEX - 10 
years membership in the European Union – Analyses, methods, models regarding the 
results of Romania, 18-19 mai 2017 

▪ Diplomă de participare Simpozionul Științific Internațional Universitatea ARTIFEX - 
Experience, Knowledge, Contemporary Challenges 2nd Edition „Landmarks and 
Challenges of the Social-Economic Development”, 24-25 Mai 2018 

▪ Diplomă de participare Simpozionul Științific Internațional Universitatea ARTIFEX - 
Experience, Knowledge, Contemporary Challenges 4th Edition, „Necessity of new 
Economic-Social Paradigms in the Current Globalization Context”, 23-24 Mai 2019 

▪ Diplomă de excelență pentru rezultate obținute în activitatea de cercetare doctorală – 
Institutul Național de Statistică / Societatea Română de Statistică – 2015, 2016, 2017 

▪ Certificat absolvire curs ITIL Foundation 3.0  - 2018 

 

▪ Voluntar in cadrul Fundației pentru Incluziune și Coeziune Socială (FICS) - București – 
Secretar al Fundației (2016) 

▪ Membru al Societății Române de Statistică – începând cu 2015 

 

 


