Curriculum
vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume IANCU CATALIN JIANU DAN
Adresă(e) Bucuresti, Str.Frumoasa, nr.42, Apt.4, sector 1
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

mobil: 0730122708
0234/570062
catalin.iancu@sifm.ro
romana
18 ianuarie 1976

Experienţa
profesională
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

2015 – prezent
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA
Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

INVESTITII FINANCIARE
Director Executiv in Comitetul de Directie
Aviz ASF nr. 81/11.03.2015
-

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

conducerea si coordonarea activitatii de administrare a portofoliului de societati in care SIF Moldova detine o pozitie
majoritara, in conformitate cu reglementarile interne;
reprezentarea societatii in raporturile cu tertii privind exercitarea drepturilor de actionar la societatile in care SIF
Moldova detine o pozitie majoritara, precum si dreptul de a transmite catre angajati sau catre terti dreptul de
reprezentare in baza unui mandat scris;
aproba continutul rapoartelor de informare a pietei si a actionarilor cu privire la orice act sau fapt ce face obiectul unei
obligatii legale de raportare ce intra in sfera activitatii coordonate;
atributii de verificare si control a modului de indeplinire a sarcinilor de catre angajatii grupei de activitati coordonate;
informarea Consiliului de Administratie al societatii privind activitatea desfasurata, conform legislatiei aplicabile;
alte atributii stabilite de catre Consiliul de Administratie al societatii prin hotarare sau prevazute in mod expres in
dispozitii legale.

2013 – prezent
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA
Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

INVESTITII FINANCIARE
Membru in Consiliul de Administratie al SIF Moldova
Aviz ASF nr. 20/29.04.2013
Participarea directa si efectiva la conducerea activitatii SIF Moldova in conformitate cu obiectivele stabilite de
catre AGA si cu prevederile Actului Constitutiv si Reglementarilor Interne.
2013 - 2015
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA
Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

INVESTITII FINANCIARE

Funcţia sau postul Presedinte Comitet Politici Investitionale si Strategii in cadrul Consiliului de Administratie
ocupat

Curiculum vitae
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Activităţi şi
responsabilităţi principale

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii

Comitetul de politici investitionale - strategii asista Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale in
domeniul elaborarii strategiilor si politicilor investitionale, al urmaririi respectarii deciziilor privind punerea in aplicare a
politicii de investitii, a analizei performantei portofoliului de instrumente financiare si al administrarii riscurilor aferente.
Atributii:
- Emite recomandari Consiliului de Administratie privind strategia de investire/dezinvestire anuala/multianuala.
- Emite recomandari Consiliului de Administratie privind:
 maximizarea performantei portofoliului de instrumente financiare;
 alocarea activelor pentru cresterea performantei, corelat cu programul de activitate aprobat de AGA, cu declaratia
de politici investitionale, cu strategia de investire/dezinvestire aprobata de Consiliul de Administratie si cu
prognozele economice;
- Pentru fundamentarea recomandarilor adresate Consiliului de Administratie, realizeaza documentari si investigatii in
domeniile din sfera sa de competenta.
2008 - 2013
OTP Asset Management Romania SAI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

ADMINISTRARE INVESTITII
Presedintele Consiliului de Administratie si Director General
Am repozitionat cu succes compania ca furnizor de solutii de investitii inovatoare si sofisticate ducand-o pe locul 5
in topul administratorilor de fonduri din Romania (active sub administrare de RON 300m)
- Am coordonat lansarea primului fond mutual cu capital garantata din Romania (OTP GarantisRO)
- Am lansat primul fond mutual cotat la bursa din Romania (ETF, OTP WiseRO)
- Am lansat primul fond de energie regenerabila din Romania (OTP Green Energy)
- Am realizat profit in fiecare an in care am fost la conducerea companiei
- Am administrat fonduri monetare si de obligatiuni care au fost performerii pietei |(OTP ComoditisRO cel mai
performant fond monetar in 2009 si 2012, OTP Obligatiuni cel mai performant fond in 2011 si 2012, OTP Eurobond
cel mai performant fond in 2012)
Responsabilitati simultane la OTP Bank Romania SA:
Am conceput, supravegheat si implementat strategia de administrare a pasivelor bancii in perioada 2008-2010
Am initiat, conceput si implementat transferul si securizarea unui portofoliu de credite CHF 650m ale OTP Bank
Romania catre un vehicul special (OTP Financing Solutions BV) – responsabilitate continua c amanager de proiect
Am creat strategia de administrare a surplusului de lichiditate al OTP Bank Romania prin administrarea lui de catre
OTP Asset Mangement Romania rezultat in obtinerea unei valori adaugate de RON 6m
Manager de proiect de achizitii si fuziuni in vederea extinderii grupului OTP in Romania; am condus proiectele de
evaluare pentru banci care au fost tinte potentiale de achizitie, am suprevegheat procesul de due diligence, am
condus negocieri la nivel de decizie.
Manager de proiect pentru reorganizarea si armonizarea practicilor Trezoreriei OTP
Invitat permanent in Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor si Comitetul de Administrare al Produselor
-

2007 - 2008
OTP Bank, Romania
Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C
BANCA NATIONALA A ROMANIEI / AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Tipul activităţii sau PIETE DE CAPITAL
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Curiculum vitae

Director Directia Piete de Capital
- Am fost co-autorul strategiei de schimbare a finantarii intragroup (notional de CHF 1 miliard) rezultand economii de
EUR 5m si lichiditate crescuta cu EUR 100m
- Am fost autorul strategiei de finantare pe termen lung si a strategiei de pasive a bancii
2003 – prezent
FREEWAY CONSULTING Bucuresti
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Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat

Companie de consultant in management si investitii
Partener executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale -

Am consiliat Swisscom la achizitia unui furnizor de televiziune si internet Bucuresti
Am consiliat o mare companie petroliera la extinderea in spatial CSI (restructurare, strategie de intrare pe piata,
consultant in mamagement)
Am condus misiuni economice in sectoarele servicii financiare, comert cu amanuntul, bunuri de larg consum,
telecomunicatii in Federatia Rusa si Belarus
Am atras numeroase finantari pentru companii (capital privat, mezzanine, achizitii)

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

1997 – 2001
BANCA TURCO-ROMANA SA
BANCA NATIONALA A ROMANIEI

Bancar – operatiuni cu instrumente cu venit fix
Arbitrajist senior si sef al biroului Instrumente cu venit fix
Am administrat desk-urile pe piata monetara si instrumente cu venit fix (pozitie zilnica de USD 25m)
Am dezvoltata si implementat tranzactionarea in marja, un produs de oionierat in Romania (volum zilnic de
tranzactionare de USD 20m)
Am initiat si coordonat prima tranzactie REPO (acord de rascumparare) din Roamnia (contrapartida Banca Nationala
a Romaniei)
Am supervizat desk-ul de REPO consolidand avantajul competitive ala bancii in piata
Am fost secretarul Comitetului de Active si Pasive al bancii, raportand direct Consiliului Director
Am crescut veniturilr Trezoreriei cu 200% in 2000 comparativ cu 1999
Arbitrajist
Am administrat un portofoliu de titluri de stat de USD 50m
Am fost autorul raportului zilnic de piata si am furnizat strategii de acoperire a riscului valutar pentru cei mai importanti
10 clienti

-

Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Autoritatea insarcinata
cu supravegherea
entitatii
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

1996 – 1997
BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BANCA NATIONALA A ROMANIEI

Bancar
Arbitrajist junior
- Am administrat pozitii proprii de schimb valutar
- Am evaluat si coordonat accesul bancii pe piata primara a titlurilor de stat
- Am extins si dezvoltat sistemul de informatii dintre arbitraj si back-office

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Curiculum vitae

2011
Graduate School of Business
Stanford Executive Program (SEP).
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Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Stanford University

2001 - 2003
Erasmus Graduate School of Business - MBA
Management

Rotterdam School of Management

1994 - 1998
Diploma de licenta in economie
Competente in domeniul profesiei de economist

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Studii Economice in Limbi Straine

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba engleza
Limba franceza
Rusa
Olandeza

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
C1
experimentat

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
C1
experimentat

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi
sociale

Pozitiile ocupate au presupus existenta si dezvoltarea capacitatii de comunicare cu echipele in care am activat sau pe
care le-am coordonat, echipe care, in activiatea prezenta, sunt formate din specialisti intr-un domeniu de activitate – cel
al investitiilor pe piata de capital si private equity – ce presupun un inalt grad de specializare si sofisticare.

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Plasarea pe perioade indelungate in functii de conducere a condus la dezvoltarea capacitatilor si aptitudinilor privind
mangementul unei companii complexe - de tipul societatilor de investitii financiare/societatilor de administrare a
investitiilor/private equity

Competenţe şi
aptitudini de utiliz. a
calculatorului

Curiculum vitae

Utilizarea curenta a pachetul de programe MS – Office
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Informaţii suplimentare Administrator la societati comerciale din domenii reglementate:
 Presedinte Consiliu de Administratie Mecanica Ceahlau SA Piatra Neamt 2013 – 2015
 Membru in Consiliul de Administratie Tesatoriile Reunite SA 2014
Membru al unor asociatii profesionale
 Asociația Pentru Studii și Prognoze Economico si Sociale (ASPES) – Vicepresedinte
 Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) - Membru
Specializari
 1998 “International Capital Markets”, Euromoney & Merrill Lynch, Princeton, SUA
 1997 “Advanced Treasury”, Bank Kreiss si Commerzbank, Frankfurt, Germania
 1995 Universitatea Noua Europa – Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa, Cracovia, Polonia
 1998 – 2012 Numeroase cursuri de pregatire la locul de munca sau la Morgan Stanley, Standard Bank, Barclays
Capital
 2002 Practica de vara, Young & Rubicam, Bucuresti, Romania
 2010 “OTP Management Academy”, Achieve Global – UBD, Bucuresti, Romania
 2014, 2015, 2016 Programe de formare profesionala continua /sesiuni stiintifice – cu furnizori de formare
profesionala autorizati ASF (teme: Riscul pe piața de capital; Funcția de conformitate în cadrul societăților de
investiții financiare. Modificări aduse de legislația AFIA/FIA; Politica de investiții a societăților de investiții
financiare:prezența și perspectiva dpv al prevederilor legislative; Noile obligații ale emitenților cotați pe o piață
reglementată: raportările non-financiare; Noul regim juridic al abuzului de piață aplicabil în statele Uniunii
Europene; Elemente caracteristice privind cadrul legal aplicabil guvernanței corporative în cazul entităților
autorizate, reglementate și supravegheate de ASF; Cadrul legal aplicabil managementului riscului; Regimul juridic
aplicabil conflictului de interese în cadrul AFIA; Riscuri și vulnerabilități în piețele financiare europene; Participarea
investitorilor instituționali la finanțarea companiilor mici și mijlocii;
Calificari suplimentare
 2003 Inscris in programul CFA, nivelul 1
 1996 Membru in Asociatia Pietelor Financiare din Romania (ACI)
 1995 Diploma “Français des Affaires”, Camera de Comert si Industrie Paris
Premii
 2009 “Premiul de excelenta pentru contributia la dezvoltarea pietei de capital din Romania” acordat de Asociatia
Brokerilor de pe piata de capital
 2009 “Premiul pentru cea mai apreciata promovare la cota BVB” (pentru fondul OTP WiseRO)
 2010 Premiul pentru “Cel mai inovator administrator de fonduri” decernat de FinMedia
 2012 Premiul pentru cea mai buna evolutie a unui fond listat la bursa (OTP Green Energy), in cadrul Galei Premiilor
Pietei de Capital, Asociatia Brokerilor

28.02.2017

Curiculum vitae

Iancu Catalin Jianu Dan
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