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Experiență extinsă în domeniul investițiilor internaționale, operațional și al
dezvoltării diverselor portofolii de investiții directe și indirecte în diferite industrii,
cum ar fi auto, biotehnologie, finanțe, imobiliare și energie
Roluri de leadership executiv operațional de succes, cu experiență dovedită în
obținerea unei profitabilități semnificative în situații complexe de restructurare și
dezvoltare în companii cu active de peste 3 miliarde dolari SUA și 10.000 de
angajați
Peste 20 de ani de experiență în investiții bancare pe piețele emergente globale
prin participarea la unele dintre ofertele de referință ale clasei de active, cum ar fi
Rosneft și Banco Wise.
Analist financiar la nivel mondial, director de cercetare și management de
portofoliu, cu o experiență de 20 de ani în domeniul investițiilor bancare pe piețele
globale emergente
Vastă experiență în negocierea și finanțarea de proiecte mari cu bănci
internaționale și instituții de finanțare multinaționale cum ar fi BEI, BERD și IFC

EXPERIENȚĂ
2018 – Prezent
TIRIAC GROUP, ITH Management
București, România
Director General
 Sunt responsabil de divizia de investiții directe cu capital majoritar deținut de
Fundația Tiriac, cu active de peste 550 mln. euro, operez peste 200 mln. euro în
active imobiliare și alte 150 mln. euro în diferite etape de dezvoltare, gestionez
restructurarea și dezvoltarea celei de-a treia rețele de dealeri auto din România,
care vinde peste 7.000 de unități pe an și prestează peste 350.000 de ore de servicii
de reparații auto, supervizând activitățile angro ale celor trei mărci auto
internaționale: Jaguar-Land Rover, Hyundai și Mitsubishi și monitorizând
activitățile celei de-a 6-a cele mai mari companii de leasing din țară.

Supervizez portofoliul companiei de investiții minoritare în asigurări, imobiliare
retail și logistică aeroportuară.
2013 – 04/2017
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Director General ~ Membru al Consiliului de Administrație
 Am condus transformarea și modernizarea sistemului național de transport al
gazelor din România, cu capital majoritar de stat, o societate având peste 4.600 de
angajați și 13.000 km de infrastructură de conducte
 Am contribuit la creșterea profiturilor companiei cu 90% în primii doi ani, cu un
randament al acțiunilor de 100% în ultimii trei ani, prin restructurarea, reproiectarea
și raționalizarea majorității operațiunilor companiei; controlul costurilor generale,
reducerea pierderilor din rețea cu economii semnificative, reproiectarea proceselor
de achiziții și restructurarea structurii și forței de muncă a companiei în ansamblu.
 Am inițiat și am pus în execuție proiectarea și finanțarea planului de dezvoltare
transformațională a companiei de peste 1,1 miliarde euro în perioada 2014-2019,
în baza acordurilor de cooperare pentru transportul resurselor nou descoperite în
Marea Neagră de către consorțiul Exxon / OMV și privind dezvoltarea unui sistem
de interconectare de înaltă presiune cu țările învecinate
 Am inițiat și dezvoltat cel mai mare proiect internațional de transport gaze din
Europa, proiectul BRUA, care face legătura pentru prima dată între Europa de Sud
și Europa Centrală
 Am negociat personal cel mai mare volum de finanțare UE pentru un proiect
energetic european și, în special, pentru o societate românească, în valoare de 180
milioane euro
 Am negociat și obținut de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare linii de finanțare foarte accesibile în valoare de
peste 250 milioane euro.
 Am modernizat și îmbunătățit operațiunile sistemului printr-o implementare
complexă a unui proiect SCADA, care a sporit semnificativ automatizarea, siguranța
și eficiența sistemului național de transport gaze
 Am reproiectat și implementat un cod al rețelei naționale nou și modern și am
gestionat armonizarea legislației naționale cu normele legislative europene.
2009 – 2013
TIRIAC GROUP
București, România
Director General
 Am condus restructurarea financiară și operațională a celei mai mari companii
private din România (un fond de capital privat de facto) după criza financiară și
economică din 2008. Activele companiei de peste 1,2 miliarde de euro și cei 3000 de
angajați, în diverse industrii de servicii, precum bancare, asigurări, leasing, comerț
auto cu amănuntul, proprietate și altele, au fost supuși unei presiuni financiare severe
din cauza crizei.
 Am negociat și finalizat extinderea opțiunii de vânzare de 700 milioane de euro a
participației holdingului în banca clasată pe locul doi în România
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Am redus gradul de îndatorare și am restructurat activitatea retail auto a
holdingului, îngreunată de substanțiala sumă de 300 de milioane de euro din
stocurile cu mișcare lentă și de o structură supradimensionată cu un număr de peste
2.400 angajați.
 Am gestionat curățarea și restructurarea portofoliului companiei de leasing cu
active de peste 400 milioane de euro.
 Am negociat și executat vânzarea unor diferite alte afaceri cum ar fi o companie de
ascensoare, afacerea importatorilor Ford și Mercedes și alte active mai mici, cum ar
fi unele dintre avioanele și elicopterele companiei.
 Am dezvoltat un parc solar de 9 MW și o companie de brokeraj în asigurări și o
companie de comercializare a petrolului ca parte a strategiei grupului de diversificare
a activelor sale.


2007 – 2009
INTREPIDGEM LTD
București, România
Asociat Director Executiv
 Am gestionat investiții private pe piețe emergente, dezvoltând totodată
infrastructura financiară și operațională a unui fond dedicat piețelor emergente
 Am dezvoltat un sistem propriu de alocare a profitului și de gestionare a riscurilor,
înregistrând cu acuratețe randamentul investițiilor raportat la indicatorii de
performanță prestabiliți
2002 – 2007
URALSIB BANK
Moscova, Rusia
Director Executiv ~ Brokeraj Internațional
 Am dezvoltat și condus Departamentul Brokeraj Internațional a celei de-a doua
bănci de capital privat din Rusia, cu 600 de filiale și 30.000 de angajați, un
departament cu venituri de peste 3 miliarde dolari SUA și un profit de 60 milioane
dolari SUA, cu un accent puternic pe energie și servicii bancare care acoperă unele
dintre cele mai mari companii de pe piețele emergente
 Am coordonat și supervizat activitatea birourilor internaționale din New York și
Londra
 Am înființat un grup de analiști de top, clasat pe locul trei în Rusia, conform
investitorilor instituționali, în ceea ce privește recomandările și calitatea analizei pe
piața de capital foarte competitivă a Rusiei
 Am colaborat la mai multe tranzacții și am avut un rol esențial în selectarea băncii
în calitate de co-intermediar în cadrul celei mai importante privatizări din Rusia,
Rosneft, care a reprezentat cea de a cincea Ofertă Publică Inițială înregistrată
vreodată la nivel mondial (79,8 miliarde dolari SUA)
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2001 – 2002
CLSA
Londra, Marea Britanie
Director Executiv ~ Strategie Pieţe Emergente
 Am creat un produs complex de analiză care cuprinde analize detaliate ale piețelor
de capital din peste 30 de piețe emergente în calitate de strateg global al companiei
de brokeraj din Asia
 Am dezvoltat un produs global complet de strategie de piață emergentă, cu
concentrare în principal asupra sectorului energetic și financiar, ca parte a extinderii
internaționale a companiei în America Latină, Africa și Europa de Est.
1998 – 2001
SEB
Londra, Marea Britanie
Director Executiv
Director de Investiții ~ Fonduri Piețe Emergente
 Am coordonat și supervizat investiții și un proces de investiții pentru un portofoliu
de 250 milioane dolari SUA
 Am gestionat o echipă de 10 manageri în managementul fondurilor cu sediul la
Londra, Hong Kong și Stockholm
 Am restructurat integral și am implementat un proces de investiții riguros și
coerent, care a îmbunătățit semnificativ performanța fondului
1997 – 1998
RENAISSANCE CAPITAL
Moscova, Rusia
Director Executiv ~ Consultanță Financiară
 Responsabil pentru dezvoltarea unui produs privind investițiile de capital pentru
cea mai mare banca de investiții din Rusia la momentul respectiv
 Am format și coordonat o echipă de analiști alcătuită din 20 de specialiști care, în
mai puțin de un an, s-a clasat pe locul întâi între investitorii din Europa de Est, cu
recunoaștere specială a analizelor noastre din sectorul petrolului și gazelor
 Am participat și am oferit asistență în tranzacțiile de privatizare cunoscute ca
rezultat al clasării noastre în topul analiștilor
1995 – 1997
CASPIAN SECURITIES
New York, SUA
Director Executiv ~ Consultanță Financiară
 Am reunit și gestionat o echipă de peste 50 analiști financiari responsabili de peste
400 de companii active pe piețele emergente la nivel mondial.
 Am coordonat peste 100 de angajați ai sucursalelor companiei din Seul, Singapore,
Bangkok și Jakarta, ca parte a unei bănci de investiții nou înființate, orientată către
piețele emergente.
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1994 – 1995
BEAR STERNS
New York, SUA
Director Executiv ~ Instituții Financiare America Latină
 Responsabil de acoperirea a 30 dintre cele mai importante instituții financiare din
cele mai mari șase țări din regiune, ca parte a grupului numărul unu de analiză
financiară din America Latină. De asemenea, am fost clasat individual de același
sondaj de prestigiu Institutional Investors ca analist financiar de top la nivelul
regiunii.
1992 – 1994
JP MORGAN
New York, SUA
Analist financiar ~ Instituții Financiare America Latină
 Responsabil cu analiza principalelor instituții financiare din America Latină, ca parte
a responsabilității mele în cadrul grupului financiar numărul unu din America de
Nord.
 Responsabil pentru asistență și analiză financiară pentru cea de-a doua cea mai
mare ofertă publică din America Latină la momentul respectiv, privatizarea Wise
Bank, Peru
STUDII
UNIVERSITATEA YALE
1990 - 1992

Master in administrarea afacerilor – Finanțe
UNIVERSITATEA COLUMBIA

1987 - 1989

New York, NY

Master – Biologie moleculară
Universitatea COLUMBIA

1982 – 1987

New Haven, CT

New York, NY

Licență – Biochimie

REPREZENTARE ÎN CONSILII DE CONDUCERE
2017 - Prezent

SNTG TRANSGAZ

București, România

Membru al Consiliului
2009 - Prezent

ALLIANZ ROMANIA

București, România

Membru al Consiliului
2009 - Prezent

IMPACT SA

București, România

Membru al Consiliului și Președinte al Comitetului de Audit
2009 - 2015

UNCREDIT ROMANIA

București, România

Membru al Consiliului și Președinte al Comitetului de Audit
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