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Curriculum vitae  
 

  

Informaţii Personale  

 Nume/Prenume UDREA ALINA IOANA 

Adresa Bucur Str. 4 - 6, Ap 3, Sector 4, Bucureşti 

Telefon  0722.605.504  

E-mail udrea.alina@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 23.01.1983 

Sex 
 

Feminin 

 

Experienţă profesională 

Perioada 
Funcţia 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 

Numele Instituţiei / Companiei 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

   
  
   09/2014 – prezent 

Business Analist 
 realizarea analizei cerinţelor de business ale clientului în vederea definirii specificaţiilor pentru 

construirea sistemului informatic 
 realizarea documentaţiei prin care se specifică caracteristicile sistemului informatic şi validarea 

împreună cu beneficiarul sistemului 
 colaborarea cu echipa de proiectare a sistemului pe întreg parcursul dezvoltării, testării şi 

implementării sistemului informatic 
 menţinerea interacţiunii cu clientul  
    Exe Software, Bucureşti 
    IT 

Perioada 
Funcţia 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele Instituţiei / Companiei 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

04/2012 – 01/2014 
Analist financiar senior 

 definirea strategiei companiei, în colaborare cu Managerul Operațional, ținând cont de tendințele 
pieței, previziunile macroeconomice și portofoliul de clienți  

 actualizarea informațiilor macroeconomice, a estimărilor privind sectorul de activtate și raportarea 
către management  

 monitorizarea zilnică a implementării strategiei companiei  
 participarea la elaborarea propunerilor privind dezvoltarea afacerii  
 analiza ofertelor destinate clienților și prepararea recomandărilor de colaborare  
 analiza portofoliului de clienți, incluzând măsurarea performanței, evaluarea și monitorizarea 

riscurilor  
 asigurarea eficienței procesului de management al numerarului prin monitorizarea indicatorilor 

operaționali  
Balkan Cash Solutions, Bucureşti 
Managementul numerarului 

Perioada 03/2007 – 03/2012 

Funcţia Analist financiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  realizarea analizei zilnice şi săptămânale a evoluţiei pieţei de capital româneşti 
 realizarea analizelor pe societăţi de interes pentru companie, ținând cont de previziunile 

macroenomice, de estimările la nivelul sectorului de activitate și de raportările financiare ale 
firmelor 

 colaborarea cu mass media de specialitate în vederea furnizării de informaţii legate de piaţa de 
capital 

 realizarea materialelor de promovare 

Numele Instituţiei / Companiei Active Internațional, parte a grupului american Broadhurst Investments, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Investiţii financiare 
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Perioada 

 
02/2006-03/2007 

Funcţia Analist Bancar 

Principalele activităţi şi responsabilităţ  implementarea cerinţelor Basel II aferente riscului operaţional 
 participarea la elaborarea normelor/procedurilor de gestionare a evenimentelor de risc operaţional 
 colectarea evenimentelor de risc operaţional şi întreţinerea bazei de date aferente 
 raportarea către acţionarii din Grecia 
 propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii băncii în vederea evitării producerii de 

evenimente de risc operaţional 

Numele Instituţiei / Companiei    Bancpost, sediul central, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                                                                                        Bancar, Managementul Riscului, Serviciul Risc Operaţional 

 
Perioada 

                                                      Funcţia 
      Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 

                    Numele Instituţiei / Companiei 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
Educaţie  

 
03/2007 – 08/2013 
Asistent   

 susţinerea de seminarii de: Operaţiuni Bancare, Marketing 
 coordonarea lucrărilor de licenţă 
 participarea la elaborarea programei universitare pentru următoarele materii: Operaţiuni Bancare, 

Marketing 

Universitatea Financiar Bancară, Bucureşti 

Educaţie universitară 

Perioada 10/2006 – 03/2007  
Programul de master din cadrul Facultăţii Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori: Managementul 
sistemelor bancare, ”Ms Bank” 

Titulatura obţinută Diploma de Master 

Perioada 10/2001 – 06/2005  
Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Bucureşti  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist 

Perioada 1997 - 2001 

 Colegiul Naţional Mihai Viteazul, secţia matematică-fizică, Bucureşti 

  

Pregătire  

Perioada 
 
 

Perioada 

01-02/2012 
Curs “Evaluator de Competenţe Profesionale”, Pro Training Intens 
Curs “Manager de Proiect”, Pro Training Intens 
02/2009; 05/2009  
Curs “Global Economics and Emerging Markets” 
 Curs “Reframing public Administration and Public Policy in a Risk Society” 
Curs “The European Union Implementation of Sustenaible Development” 
Curs “Reform of Europe’s Public Administration” 
organizate de către Centrul European de Relaţii Internaţionale şi Studii Strategice în colaborare cu 
Université de Liège 

Perioada 10/2007; 11/2007  
Conferinţa “World Payments Report 2007” (SEPA), Capgemini şi Institutul Bancar Român 

   Conferinţa “Contact  Center“, Institutul Bancar Român, Crescendo, Nortel 
Conferinţa “A culture of Central Bank Independence”, desfăşurată în cadrul Universităţii Româno - 
Americane 

Perioada 2005; 2006  
Seminarul  “Operational Risk in the Romanian Banking Industry”, Marsh, România 
Curs “International Capital Market“, Ministerul de Finanţe, Luxembourg, în colaborare cu Institutul 
Bancar Român 
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Aptitudini şi competenţe  

Limba maternă Română  

Limbi străine Engleză – avansat 

Aptitudini şi competenţe tehnice  .    Microsoft Office (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) 
 IBM Cognos (TM1) 

Carnet conducere  Categoria B – din februarie 2002 

                                  Aptitudini  capacitate de a lucra în echipă; disponibilităţi de relaţionare şi de adaptare  
 capacitate de analiză şi sinteză; capacitate organizatorică; spirit de iniţiativă  
 viteză de reacţie 

 


