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Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informații personale  

Nume/Prenume  RADU Ioana Alexandra 

Adresa(e) Strada Breaza, nr. 5, Sector 3, București 

Mobil +40 727 829 410 

E-mail(uri) ioana_alexandra_radu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 11.12.1989 

Sex feminin 

Experiența profesională  

Perioada Februarie 2017 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Specialist piețe reglementate în managementul riscului 

Activități si responsabilități 

principale 

• Supravegherea pieței fondurilor de investiții din România, din 

perspectiva administrării riscurilor la nivelul entităților reglementate. 

Monitorizarea curentă presupune analiza și evaluarea caracterului 

prudențial al (1) procedurilor de gestionare a riscului la nivelul 

societăților de administrare, (2) mecanismelor de administrare a 

lichidității, care sunt incluse în documentele precontractuale ale 

fondurilor de investiții și (3) indicatorilor privind expunerile care 

generează riscuri suplimentare și care sunt raportate conform 

legislației în vigoare ( de ex. instrumente financiare derivate, produse 

structurate, etc.); 

• Analiza raportărilor transmise de către entitățile aflate sub 

supraveghere, în vederea monitorizării caracterului adecvat al 

mecanismelor de administrare a riscurilor; 

• Realizarea de simulări și teste de stres la nivelul pieței fondurilor de 

investiții, cu scopul de a evidenția vulnerabilitățile în gestiunea 

riscului la nivelul entităților reglementate; 

• Elaborarea de analize privind evoluția pieței de capital din România 

(în special piața fondurilor de investiții) și încadrarea în clase de risc a 

entităților supravegheate, conform modelelor de evaluare a riscurilor; 

• Monitorizarea activităților entităților supravegheate cu risc ridicat și 

a implementării măsurilor stabilite de conducerea ASF. 

• Elaborarea de analize specifice privind cuantificarea riscurilor la care 

sunt expuse entitățile supravegheate și formularea de propuneri în 

funcție de concluziile analizelor efectuate – sub formă de adrese și 

corespondență cu entitățile în cauză, Note către Consiliul ASF, etc ;   
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• Participarea în calitate de expert din partea ASF la grupuri de lucru 

constituite la nivelul ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori 

Mobiliare și Piețe), care au în vedere elaborarea de reglementări în 

domeniu, în acord cu dezvoltările recente de pe piața de capital.  

Numele și adresa angajatorului Autoritatea de Supraveghere Financiară, Serviciul Supraveghere 

Prudențială, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

Splaiul Independeței nr.15, sector 5, București, România  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Managemntul riscului, instrumente și investiții financiare 

Perioada Iulie 2012 – Ianuarie 2017 

Funcția sau postul ocupat Analist financiar, investiții cu capital de risc și capital privat 

Activități si responsabilități 

principale 

• Monitorizarea și analiza tranzacțiilor de pe piața de capital de risc și 

capital privat din Europa; 

• Auditarea și verificarea datelor financiare privind investițiile 

efectuate, furnizate de firmele de investiții cu capital privat din 

Europa; 

• Colectarea datelor din surse publice de specialitate (comunicate de 

presă și reviste conținând tranzacții și evenimente financiare, analize și 

știri de pe piața europeană); 

• Întocmirea de rapoarte și statistici privind piața de capital de risc și 

capital privat din Europa. Derularea de analize econometrice în scopul 

evidențierii trendurilor din piață; 

• Atribuții de coordonare și organizare în cadrul departamentului – 

planificarea raportărilor semestriale și anuale către Asociația 

Europeană de Private Equity și Venture Capital, constând în stabilirea 

și delegarea sarcinilor în cadrul echipei, stabilirea termenelor de 

predare și organizarea de ședințe de status, în vederea monitorizării 

evoluției; 

• Organizarea programului de inducție, precum și training-uri 

metodologice analiștilor juniori din cadrul echipei; 

În perioada Octombrie 2015-Noiembrie 2015, mi-am desfășurat 

activitatea la sediul Asociației Europene de Investiții Private și Capital 

de Risc (IE-Invest Europe) din Bruxelles, în cadrul departamentului de 

statistică și cercetare. Am avut atribuții de realizare analize și statistici 

de specialitate, furnizate ulterior firmelor de private equity sau 

instituțiilor publice europene. 

Numele și adresa angajatorului Asociația Europeană de Investiții Private și Capital de Risc (IE-

Invest Europe), Stefanini/ Departamentul de statistică și cercetare 

Bd. Dimitrie Pompei 6A, Clădirea BOB, Sector 2, RO-020335, 

București, Romania 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Analist, investiții cu capital de risc și capital privat 

Perioada Aprilie 2012 – Iunie 2012 

Funcția sau postul ocupat Stagiar, Biroul de Studii si Analize 

Activități si responsabilități 

principale 

• Studierea, traducerea și revizia unor lucrări de referință/articole de 

specialitate din domeniile: finanțe publice, stabilitate financiară, 

economie și afaceri europene; 

• Asistență în organizarea de evenimente și conferințe publice și 

întocmirea rapoartelor și sintezelor acestora; 

Numele şi adresa angajatorului Institutul European din Romania 
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Bd. Regina Elisabeta 7-9, Sector 3, RO-030016, București, Romania 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Afaceri Europene 

Perioada Februarie 2012 – Iunie 2012 

Funcția sau postul ocupat Fundraiser, Departamentul Administrativ-Financiar 

Activități si responsabilități 

principale 

• Realizarea de evaluări și studii comparative, atragerea de fonduri și 

încheierea de parteneriate în scopul implementării de proiecte vizând 

promovarea programului Erasmus la nivel național și internațional; 

• Organizarea de conferințe și evenimente sociale și culturale dedicate 

integrării studenților Erasmus în mediul academic din România; 

Numele și adresa angajatorului ESN România (Erasmus Student Network) 

Str. Academiei nr.14, sector 1, RO-010014 București, România 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Organizație studențească  

Educație și formare  

Perioada Octombrie 2015-Prezent 

Calificarea/diploma obținută Doctorand în domeniul Economie și Afaceri Internaționale 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Școala doctorală de economie și afaceri internaționale 

Perioada Octombrie 2012-Iulie 2014 

Calificarea/diploma obținută Master în Managementul riscului în afaceri internaționale – 

Tranzacții financiare 

Disciplinele principale 

studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Managementul riscurilor –riscul de piață, riscul valutar, riscul de credit 

și riscul operațional, Evaluare și utilizarea instrumentelor financiare 

derivate în acoperirea riscurilor, Noțiuni de econometrie avansată, și 

Programe de analiză cantitativă - R, Matlab. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Facultatea de Relații Economice Internaționale 

Perioada Octombrie 2011-Ianuarie 2012 

Calificarea/diploma obținută Student Erasmus 

Disciplinele principale 

studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Politici monetare și tehnici bancare în menținerea stabilității financiare, 

Economia organizațiilor, Responsabilitate socială corporativă. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Amsterdam 

Facultatea de Științe Economice 

Perioada Octombrie 2009-Iulie 2012 

Calificarea/diploma obținută Licențiată în Științe Economice, în domeniul Economie și afaceri 

internaționale 

Limba de studiu/examinare: Limba engleză 

Disciplinele principale 

studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Investiții Internaționale, Finanțe Internaționale, Comerț Internațional și 

Politici Comerciale Internaționale, Economie și Afaceri Europene. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Facultatea de Relații Economice Internaționale 

Perioada Septembrie 2005-Iulie 2009 
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Calificarea/diploma obținută Absolvent ciclul liceal, Specializarea Matematică-Informatică 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Liceul "Aurel Rainu" Fieni 

 

 

Cursuri /Traininguri • Iunie, 2018: Curs Managementul riscurilor, curs organizat de 

Institutul de Studii Financiare, București. 

• Noiembrie, 2015: Foundation in Finance and Administration, curs 

organizat de Invest Europe, Bruxelles. 

                                   Participari la 

conferinte 

• Mai, 2019: "10th Credit Risk Management Conference", organizată de 

ICAP România, București. 

• Mai, 2019: "11th  International Conference on the Economies of the 

Balkan and the Eastern European Countries in the changing world, 

EBEEC 2019", organizată de Academia Română-Institutul de Prognoză 

Economică și Facultatea de Relații Economice Internaționale, ASE, 

București. 

• Iunie, 2018: "2018 Society for Romanian Studies Conference", 

organizată de  Societatea de Studii Românești și Facultatea de Relații 

Economice Internaționale, ASE, București. 

• Septembrie, 2017: "23rd international scientific conference on 

economic and social development", organizată de ESD Comitee, 

Madrid. 

• Mai, 2017: "International conference on non-bank finance", 

organizată de ASE București și Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza” Iași, în parteneriat cu CFA România, București. 

• Mai, 2017: "International conference on recent advances in 

economics and social reseach", organizată de Academia Română- 

Institutul de prognoză economică, București. 

• Iunie, 2016: "Financial innovation, consumer protection and financial 

stability in emerging markets", organizată de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, București. 

• Mai, 2012: Dezbaterea "Cât de pro-europeni mai sunt românii?", 

organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România și 

Ministerul Afacerilor Europene, în parteneriat cu Institutul European 

din România, București. 

• Aprilie, 2012: "Reforma finanțelor publice în Uniunea Europeană", 

organizată de Institutul European din România în parteneriat cu Banca 

Națională a României, București. 

Proiecte de cercetare • Aprilie, 2021: Romanian equity investments and currency risk: a 

euro-based perspective. Radu Ioana, Horobeț Alexandra și Belașcu 

Lucian. Publicat în Studies in Business and Economics, ISSN print 

1842-4120, ISSN online 2344-5416, Volumul 16, Numărul 1 din anul 

2021, 15 pagini, de la pagina 162 până la pagina 176. 

•Iunie, 2018: Main determinants of FDI inflows in selected emerging 

countries: a comparative analysis. Radu Ioana și Paraschiv Anca. 

Lucrare prezentată la "2018 Society for Romanian Studies Conference", 

organizată de  Societatea de Studii Românești și Facultatea de Relații 

Economice Internaționale, ASE, București.  

•Aprilie, 2018: Puzzle-ul risc-randament în portofoliile de acțiuni 

diversificate internațional din perspectiva investitorilor români. Radu 

Ioana și Vlaicu Cristian. Publicat în Revista de Studii Financiare, ISSN 

print 2537-3714, ISSN online 2559-1347, Volumul 3, Numărul 4 din 

anul 2018, 14 pagini, de la pagina 36 până la pagina 49. 
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•Septembrie, 2017: Home bias and diversification in equity holdings 

of EMU-based investors. Radu Ioana, Horobeț Alexandra și Belașcu 

Lucian. Articol prezentat în cadrul conferinței de la Madrid și publicat 

în Economic and Social Development: Book of Proceedings, Madrid, 

2017, paginile 309-318, ISSN 1849-7535. 

•Mai, 2017: Home bias phenomenon at the EU level in normal vs. 

turbulent periods. Radu Ioana și Horobeț Alexandra. Lucrare a fost 

susținută în cadrul "International conference on non-bank finance", 

organizată de ASE București și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 

Iași, în parteneriat cu CFA România, București. 

Mai, 2017: Home bias in EMU investors’ holdings: the significance 

of turbulent times. Radu Ioana și Horobeț Alexandra. Lucrarea a fost 

susținută în cadrul "International conference on recent advances in 

economics and social reseach", organizată de Academia Română- 

Institutul de prognoză economică, București. 

•Iunie, 2016: Hedging policies in recent times: an analysis of 

European emerging markets diversified portfolios. Radu Ioana și 

Horobeț Alexandra. Lucrare de cercetare susținută în cadrul conferinței 

ASF și publicată în The Proceedings of the 2016 International 

Conference on Non-Bank Finance, București, 2016, paginile 7-16, 

ISBN 978-606-714-267-9. 
• Iulie, 2014: Aspecte specifice ale managementului riscului valutar ȋn 

portofoliile internaționale, lucrare de disertație, Master în 

Managementul riscului în afaceri internaționale – Tranzacții financiare. 

• Iulie, 2012: "Optimal hedging policy during the Global Financial 

Crisis", lucrare de licență, Facultatea de Relații Economice 

Internaționale. 

• Aprilie, 2010: Ecuații Relaționale Fuzzy, cercetare științifică 

prezentată ȋn cadrul Sesiunii Științifice studențești, secțiunea 

"Matematici aplicate in economie", organizată de Academia de Studii 

Economice București. 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Engleză  
C

2 

Utilizator 

experimen

tat 

C

2 

Utilizator 

experiment

at 

C

2 

Utilizator 

experimen

tat 

C

2 

Utilizator 

experimen

tat 

C

2 

Utilizator 

experimen

tat 

Franceză  
C

1 

Utilizator 

experimen

tat 

C

1 

Utilizator 

experiment

at 

C

1 

Utilizator 

experimen

tat 

C

1 

Utilizator 

experimen

tat 

C

1 

Utilizator 

experimen

tat 

 (*) Cadrului eurpean comune referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 • MS Office: Outlook, MS Word, MS Excel (nivel avansat, baze de 

date, Power Pivots), MS Access, MS Power Point; 

• Programe informatice de analiză econometrică și de calcul 

matematic: Matlab, Eviews, Gauss; 

  • Programul pentru analiza și vizualizarea datelor -Tableau Software; 

• Sisteme de tranzacționare si de informații fianciare: Reuters, 

Bloomberg; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


6 

• Limbaj de programare C++; 

 

 


