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Ianuarie 2023 – Prezent 

Banca de Export –Import a României  EXIMBANK S.A.    

Membru executiv al Comitetului Executiv şi Vicepresedinte Executiv   

• Coordonarea activitatii de retail a bancii; 

• Aprobarea şi asigurarea implementării obiectivelor strategice şi a cadrului de 

administrare a activităţii băncii; 

• Sustinerea procesului de modernizare şi digitalizare a băncii. 

 

Februarie 2022 – Decembrie 2022 

Banca Românească S.A.    

Membru executiv al Comitetului Executiv şi Director General Adjunct   

• Asigurarea derulării în bune condiţii a procesului de fuziune prin absorbţie a 

Băncii Româneşti de către banca-mamă, EximBank S.A.; 

• Aprobarea şi asigurarea implementării obiectivelor strategice, a strategiei privind 

administrarea riscurilor şi a cadrului de administrare a activităţii băncii; 

• Asigurarea integrităţii sistemelor contabile şi de raportare financiară;  

• Alinierea fluxurilor operaţionale cu noile cerinţe din perspectiva fuziunii. 

 

Februarie 2020 – Februarie 2022  

Banca Românească S.A.    

Membru executiv al Consiliului de Administraţie, al Comitetului Executiv şi 

Director General Adjunct   

• Asigurarea implementării unui nou model de afaceri şi a unei noi strategii de 

vânzări a produselor după preluarea Băncii de către noul acţionar EximBank 

S.A.; 

• Aprobarea şi supravegherea implementării obiectivelor strategice, a strategiei 

privind administrarea riscurilor şi a cadrului de administrare a activităţii băncii; 

• Asigurarea integrităţii sistemelor contabile şi de raportare financiară;  

• Supravegherea şi implementarea procesului de publicare a informaţiilor şi a 

strategiei de comunicare. 

✓ Optimizarea reţelei de unităţi teritoriale şi modernizarea infrastructurii de 

echipamente care deservesc unităţile teritoriale; 

✓ Implementarea unui nou sistem de core banking, redesign de fluxuri 

operaţionale, demararea unui amplu proiect de digitalizare al băncii; 
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Rezultate 

 

✓ Demararea unor proiecte de importanţă majoră pentru evoluţia viitoare a băncii 

şi implementarea unor funcţionalităţi menite a dezvolta baza de business: 

lansarea de noi produse şi servicii ale băncii – POS, tranzacţii valutare prin 

platformă dedicată, Digital Onboarding, lansare de produse şi servicii împreună 

cu EximAsig, rebranding, model scoring, implicarea activă în Programul IMM 

Invest; 

✓ Readucerea băncii pe profit după preluarea acesteia de către noul acţionar şi 

creşterea semnificativă a profitului operaţional; 

✓ Accelerarea vânzării de produse: pachete salariale, creşterea portofoliului prin 

atragerea de clienţi noi pentru depozite şi credite, inclusiv persoane juridice. 

 

Noiembrie 2019 – Februarie 2020 

Banca de Export –Import a României  EXIMBANK S.A.    

Consilier Preşedinte  

• Asigurarea suportului/consilierii, la cerere, Conducerii Băncii în evaluarea 

modului de organizare, administrare și control al structurilor interne;  

• Asigurarea managementului proiectelor de dezvoltare a afacerilor la nivelul 

EximBank, în conformitate cu strategia de afaceri a băncii, în colaborare cu 

structurile interne. 

 

Iulie 2019 – Octombrie 2019 

Banca de Export –Import a României  EXIMBANK S.A.    

Director Proiect  

• Asigurarea managementului proiectelor de dezvoltare a afacerilor la nivelul 

EximBank, în conformitate cu strategia de afaceri a băncii, în colaborare cu 

structurile interne; 

• Evaluarea și prioritizarea propunerilor de proiecte, pe baza fundamentării 

cerințelor de către structurile interne coordonate de Vicepreședinte Executiv 

responsabil cu activitatea comercială și de trezorerie, în concordanță cu strategia 

de dezvoltare a băncii; 

• Asigurarea implementarii tuturor proiectelor de dezvoltare a afacerilor la nivelul 

Băncii, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin strategia de afaceri a 

EximBank. 

 

Ianuarie 2012 – Iunie 2019 

OTP Bank România S.A. 

Director al Direcţiei Canale Distribuţie şi Managementul Sucursalelor 

• Coordonarea proiectării, înfiinţării şi administrării reţelei de unităţi teritoriale, 

precum şi a canalelor alternative de distribuţie (parteneri externi – brokeri de 

credite);  

• Coordonarea şi monitorizarea activităţii de vânzari produse şi servicii bancare 

adresate clienţilor administraţi de Divizia Retail, precum şi a cele oferite de 

subsidiarele OTP Group (OTP Advisors, OTP Fund Management, OTP Consulting, 

OTP Leasing), prin intermediul unităţilor teritoriale; 

• Coordonarea distribuţiei produselor şi serviciilor bancare adresate clienţilor 

gestionaţi de Divizia Retail prin canale alternative de distribuţie (inclusiv prin 

companiile parte a Grupului OTP România); 

• Coordonarea activităţii de bancassurance cu Groupama; 

• Coordonarea activităţii Centrelor Regionale Retail (inclusiv directorii regionali); 

• Coordonarea acţiunilor de creştere a performanţei întregii reţele de unităţi 

teritoriale prin coodonarea acesteia; 

• Coordonarea reţelei de unităţi teritoriale OTP, respectiv 94 unităţi şi aproximativ 

500 angajaţi 
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Rezultate 

✓ 300% creştere vânzări credite (de consum şi ipotecare); 

✓ 1000% creştere sold produse de economisire (inclusiv fonduri mutuale); 

✓ creşterea eficienţei angajaţilor unităţilor teritoriale (300% creştere vânzări la 

produsele strategice s-a realizat cu 20% creştere a numărului de salariaţi); 

✓ implementare sistem de evaluare a performanţei invididuale a angajaţilor 

unităţlor şi ai colaboratorilor partenerilor; 

✓ implementare programe de motivare cash şi non-cash în vederea creerii unui 

mediu de lucru performant.  

 

Ianuarie – Octombrie 2015  

Banca Millenium România S.A.   

Membru al Consiliului de Administraţie  

• Aprobarea infiinţării şi dizolvării sucursalelor, filialelor, agenţiilor, unităţilor de 

lucru ale Băncii; 

• Supravegherea şi îndrumarea funcţionării băncii, stabilirea direcţiilor principale 

de activitate şi de dezvoltare; 

• Aprobarea organizării băncii şi a regulilor sale de funcţionare, a regulamentelor 

interne, a structurii organizatorice, ş.a.; 

• Stabilirea nivelurilor acceptabile pentru riscurile semnificative şi asigurarea luării 

măsurilor necesare de către Conducătorii băncii în vederea identificării, evaluării, 

monitorizării şi controlului riscurilor respective; 

• Stabilirea şi menţinerea unui sistem de control intern adecvat şi eficient; 

✓ Preluarea cu succes a întregii activităţii Băncii Millenium de către OTP Bank 

România la momentul realizării integrării prin absorbţie; 

✓ Integrarea unităţilor Millenium (42 unităţi, cu aproximativ 200 angajaţi) în 

reţeaua OTP Bank România. 

 

Noiembrie 2007 – Decembrie 2011 

OTP Bank România S.A.    

Director adjunct Direcţia Canale Distribuţie şi Managementul Sucursalelor  

• Elaborarea strategiei de vânzare produse şi servicii bancare adresate persoane 

fizice şi juridice retail 

• Participarea la coordonarea şi monitorizarea activităţii de vânzare produse şi 

servicii bancare adresate clienţilor persoane fizice şi juridice; 

• Participarea activă la Comitele de aprobare, risc, analiză preţuri şi produse; 

• Asigurarea interfeţei dintre unităţile teritoriale şi departamentele din Centrală; 

✓ 150% creştere vânzări credite (de consum şi ipotecare); 

✓ 200% creştere sold produse de economisire (inclusiv fonduri mutuale); 

✓ diminuare cu 50% a ratei de default la credite (în perioada crizei financiare). 

 

Ianuarie 2006 – Octombrie 2007 

OTP Bank România S.A. - Direcţia Dezvoltare Reţea şi Canale de Distribuţie  

Şef Departament Vânzări Retail  

• Asigurarea coordonării activităţii de vânzare produse şi servicii bancare adresate 

persoanelor fizice, din unităţile teritoriale; 

• Consilierea şi oferirea de suport forţei de vânzări persoane fizice în toate etapele 

procesului de vânzare; 

• Participarea la definirea obiectivelor de vânzări şi contribuţie la realizarea 

acestora;   

• Analizarea rezultatelor obţinute din activitatea de vânzări şi propunerea de 

măsuri specifice pentru impulsionarea vânzărilor; 

✓ 150% realizare ţinte de vânzari al produsele de activ 

✓ 130% realizare ţinte de vânzari al produsele de pasiv 
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Mai 2005 – Decembrie 2005 

OTP Bank România S.A. – Sucursala Băneasa, Bucureşti 

Director Sucursală 

• Organizarea, coodonarea, controlul şi evaluarea activităţii unităţii sucursalei;  

• Iniţierea măsurilor şi urmărirea realizării lor pentru îmbunătăţirea activităţii 

unităţii şi atingerea ţintelor alocate; 

• Organizarea de sesiuni de instruire profesională pentru angajaţii sucursalei; 

• Asigurarea coordonării utilizării tuturor resurselor clienţilor şi ale angajaţilor 

sucursalei;  

✓ 120% realizare ţinte de vânzări credite 

✓ 100% realizare ţinte de vânzări produse de ecomonisire 

 

Februarie 2005 – Mai 2005 

Banca Comercială Română - Sucursala Izvor, Bucureşti 

Director executiv   

• Organizarea, coodonarea, controlul şi evaluarea activităţii sucursalei;  

• Urmărirea realizării acţiunilor specifice pentru atingerea ţintelor alocate; 

• Asigurarea coordonării utilizării tuturor resurselor clienţilor de tip retail şi ale 

angajaţilor sucursalei;  

✓ Atingerea rezultatelor de vânzări (credite şi resurse atrase).  

 

Aprilie 2004 – Ianuarie 2005 

Banca Comercială Română - Sucursala Izvor, Bucureşti   

Şef birou consiliere clienţi retail   

• Organizarea, coodonarea, controlul şi evaluarea activităţii angajaţilor sucursalei;  

• Urmărirea realizării acţiunilor specifice pentru atingerea ţintelor alocate; 

• Coodonarea activităţii de acordare credite – program guvernamental ANL;  

• Atingerea rezultatelor de vânzări credite adresate persoanelor fizice;  

• Incadrarea în termenele stabilite cu ANL pentru analiza dosarelor de credit. 

 

 

Perioadă 

Funcţie 

Responsabilităţi 

 

 

 

 

 

Perioadă 

Funcţie 

Responsabilităţi 

 

 

 

Perioadă 

Funcţie 

Responsabilităţi 

 

Educaţie şi 

formare 

Aprilie 2002 – Aprilie 2004 

Banca Comercială Română - Sucursala Izvor, Bucureşti 

Şef birou produse şi servicii bancare pentru persoane fizice   

• Organizarea, coodonarea, controlul şi evaluarea activităţii angajaţilor sucursalei;  

• Urmărirea realizării acţiunilor specifice pentru atingerea ţintelor alocate, atât pe 

produsele de activ cât şi cele de pasiv; 

• Consilierea clienţilor în alegerea produsului de creditare potrivit. 

 

Decembrie 2000 – Aprilie 2002 / Iulie 1998 – Decembrie 2000 

Banca Comercială Română - Sucursala Izvor / Sector 6, Bucureşti    

Ofiţer credite   

• Realizarea acţiunilor specifice pentru atingerea ţintelor de vanzari; 

• Consilierea clienţilor în alegerea produsului de creditare/economisire;  

• Propunere spre aprobare/respingere a documentaţiilor de credit 

 

Ianuarie 1998 – Iunie 1998 

Banca Comercială Română - Sucursala Sector 6, Bucureşti    

Economist stagiar   

• Efectuarea operaţiunilor cash şi noncash iniţiate de clienţi; 

• Efectuarea operaţiunilor de tip OIS. 

 

2021: London Business School, UK  

o Developing Strategy for Value Creation    
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o Certificate for achievement  

2005–2007: City University of Seattle, SUA  

o Business Administration   

o MBA – Diploma in Financial Management 

2003–2008: Universitatea “Nicolae Titulescu” Bucureşti, Facultatea de Drept 

o Licenţiat în Drept – diplomă de licenţă 

2007:  Institutul Bancar Român - IBR, Bucureşti 

o Agenţi pentru servicii de investiţii financiare – atestat CNVM 

 
2000:  Formeneg S.A., Bucureşti 

o Trainer autorizat – specializare COR 241205 – certificat emis de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

2000:  Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, ANEVAR 

o Evaluator autorizat – specializare: metode de evaluarea a societăţilor 

comerciale 

1993 – 1997: Academia de Studii Economice, Bucureşti 

o Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori  

o Economist – diplomă de licenţă 

2014: Crucea Roşie, România 

o Curs de prim ajutor – certificat de absolvire  

 

Aptitudini şi 

competenţe 

personale  

 

 

 

 

 

 

Limba maternă 

 

Limbi străine 

cunoscute 

 

• perfecţionare continuă: informare despre progresele şi noutăţile din sistemul 

bancar, despre noile produse şi servicii existente pe piaţă, despre proiectele şi 

iniţiativele nou lansate; 

• comportamentul adecvat (atitudine cooperantă) faţă de colegi, 

colaboratori; 

• organizare, planificare, analiză, sinteză; 

• adaptabilitate la diversele modificări de situaţii; 

• managementul eficient al timpului; 

• seriozitate în abordarea sarcinilor de serviciu şi a situaţiilor urgente 

română 

 

Engleză                    Franceză                            Spaniolă 

avansat                    intermediar                         intermediar 

Aptitudini şi 

competenţe 

sociale 

 

• comunicarea eficienta: exprimare clară, concisă, la obiect a diverselor 

aspecte care trebuie cunoscute de persoanele implicate într-un proiect; 

• capacitatea de a lucra în echipă, implicarea în rezolvarea sarcinilor altor 

colegi/colaboratori  

Aptitudini şi 

competenţe  

organizatorice 

 

• eficienţă la locul de muncă: realizare obiective şi sarcinile de lucru la un nivel 

calitativ ridicat, cu cât mai puţine resurse şi într-un timp cât mai scurt; 

• viziune asupra obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, bază pentru 

elaborarea unei strategii de lucru cât mai eficiente; 

• flexibilitate în abordarea diverselor situaţii; 

• proactivitate: idei, proiecte, soluţii; 

• orientarea spre rezultat pentru realizarea obiectivelor profesionale.  

Aptitudini şi 

competenţe 

tehnice 

Aplicaţii de bază: MS Office, Excel, Word, PowerPoint 

Aplicaţii business: SIBCOR, AbSolut, Applibanque, Tib Fx Reuters, MoneyGram, WU 
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Permis de 

conducere 

Categoria B din 1995 

 

Informaţii 

suplimentare 

 

 

Persoane de contact pentru referinţe: 

EximBank S.A. – Vicepresedinte executiv Lucian Claudiu Anghel 

 

 


