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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

CURENTĂ ŞI ANTERIOARĂ   

 

Oct. 2014 – prezent 

 

 

 

 

Nov. 2012 - Oct. 2014 

 

Lector Universitar Doctor,  specializarea Managementul Riscurilor  

Facultatea de Management din SNSPA, Bucuresti 

Principalele activităţi şi responsabilităţi sunt legate de cursurile si seminariile de 

Managementul Riscurilor, Micro și Macroeconomie, Teorii, Modele si Strategii de 

Afaceri predate studenţilor şi cercetare academică 

 

Cadru didactic asociat pe bază de contract în sistem plata cu ora, la ASE si 

SNSPA, unde am susţinut cursurile şi seminariile de Economie, Gestiune Bancară 

şi Produse şi Servicii Bancare 

 
          Sept. 2011 – Nov. 2012 

 

Director Executiv  

Direcţia Change & Progress Management, Banca Comercială Româna S.A., 

Bucureşti – parte a Erste Holding Viena. 

 

 

 

 

 

Sept. 2007 – Aug. 2011 
 

Realizari: Coordonarea si livrarea de Training Tehnic in aria Operatiuni, cu scopul 

de a creste eficienta activitatii bancare prin reducerea costurilor, diminuarea 

efectelor riscului operational, diminuarea riscurilor de importanta sporita 

evidentiate in cadrul misiunilor de audit si eliminarea altor probleme identificate.  

 

Director Executiv  

Direcţia Service Delivery si Control Operaţional, BCR – Erste Holding.    

In anul 2009, am ocupat simultan, prin cumul de functii si pozitia de Director 

Executiv al Directiei Operatiuni Retail. Din aceasta pozitie, am coordonat si 

verificat toate zonele din aria Operatiuni. 

 

Nov. 2006 – Aug. 2007 

 

Expert financiar-bancar Senior şi Project Manager  
Unitatea de Implementare pentru Integrare şi Dezvoltare (IDP), Erste Holding şi 

Banca Comercială Română. 

 

Responsabilitati principale: 

-Coordonarea unei echipe de experţi care lucra cu consultanţii externi AT Kearney 

şi specialiştii Erste Bank Viena, în vederea integrării BCR în Grupul Erste Bank  

imediat dupa privatizare; 
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 - Oferirea de suport profesional pentru Project Manager-ii care au implementat 

planul Erste Bank de restructurare extensivă a BCR, format din 47 de proiecte, la 

nivelul întregii bănci;  

- Semnalarea timpurie a posibilelor riscuri, situaţii critice sau divergenţe ale 

planurilor; 

- Senior Project Manager al Proiectului Reingineria Proceselor Corporate, derulat 

în perioada Februarie 2007 – Februarie 2008, finalizat şi implementat cu succes în 

BCR – Erste. 

 

 

 

Nov. 2003 – Nov. 2006 
 

 

 

Director al Unităţii de Implementare a Planului de Dezvoltare Instituţională (IBP), 

agreat de BERD si IFC cu BCR, pozitie de top-management, cu raportare directa 

la Consiliul de Supraveghere:  

 

- Formarea si conducerea echipei de specialisti romani si straini care a 

dezvoltat şi controlat implementarea unui plan de restructurare extensivă a 

BCR, împreună cu BERD si IFC care au investit in BCR in vederea 

privatizarii. Colaborarea directa cu consultanţii straini, angajati în principal 

pe managementul riscului, a vizat in principal: 

- Coordonarea riscului de credit, riscului de piaţă şi administrarea riscului 

operaţional in conformitate cu regulile BASEL II 

- Profitabilitate avansată şi metodologii de măsurare a alocării de capital 

- Membru în Steering Committee pentru dezvoltarea infrastructurii IT într-

un nou sistem integrat, din care să rezulte rapoarte de risc şi profitabilitate 

- Dezvoltarea unei noi abordări privind contactul cu clientul în vederea  

eficientizării interfeţei dintre bancă şi clienţii săi. 

 

Aceste noi metodologii au intrat în vigoare în perioada Mai 2004 – Noiembrie 

2006, când Erste Bank a cumparat pachetul majoritar de actiuni la BCR si a 

început un nou Plan de Integrare. In cadrul noului Plan Erste de Integrare pentru 

BCR, am fost desemnat Expert Senior si Project Manager pentru Reingineria 

Proceselor Corporate, participand la centralizarea si modernizarea operatiunilor in 

BCR. La putin timp, pe baza rezultatelor dovedite, am fost numit Director 

Executiv al ariilor pe care le-am creat, dezvoltat si modernizat prin proiectele 

conduse de mine. 
 

  



     

 

 

Oct. 2001 – Nov. 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov. 1999 – Oct. 2001 

Director Executiv al Direcţiei Managementul Riscurilor din BCR si Grupul 

subsidiarelor BCR  

 

Realizari: 

 

 Înfiinţarea, pentru prima dată în istoria Băncii, a unei Direcţii integrate de 

Management al Riscului la nivel de Grup BCR, care se ocupa de controlul 

şi dispersarea tuturor formelor de risc din Grup, pe o bază coordonată de 

managerul de risc; 

 Publicarea noilor politici şi proceduri de management al riscului şi 

comunicarea acestora la nivelul întregii bănci, inclusiv design-ul şi 

desfăşurarea unor programe de training adecvate; 

 Analiza implicaţiilor Basel II în bancă şi în industria bancară românească; 

 Co-autor la crearea şi implementarea unui manual de credite modern si 

eficient; 

 Director în AGA pentru BCR Leasing, in calitate de membru fondator si 

participant la conceperea actului constitutiv al acesteia, la data formării 

sale, în 2002. Această companie a crescut permanent, devenind lider de 

piaţă, cu o cotă de piaţă de peste 11% in perioada in care am facut parte din 

Consiliul de Administratie. 

 

 

Director Adjunct al Direcţiei de Risc, din Banca Comercială Română, Sediul 

Central, responsabil pentru administrarea si controlul riscului de credit si de 

trezorerie în BCR. 

 
 

Iulie 1999 – Nov. 1999  
Director al Sucursalei Judetene Vâlcea a BCR (Sucursala Municipiului resedinta 

de judeţ si toate sucursalele din Judetul Valcea) – special selectat de Preşedintele 

Băncii pentru a prelua o poziţie solicitantă ca şi Director al reţelei regionale, având 

în subordine un număr de peste 250 de angajati. Reţeaua judeteana lucra în 

pierdere, iar odată cu numirea noului manager al acesteia, pierderile au fost 

eradicate în 6 luni, concomitent cu o restructurare corespunzătoare a personalului 

şi cu o mai bună organizare. In această perioadă, am condus si integrarea cu succes 

a sucursalelor locale ale fostei Bancorex in cadrul sucursalelor BCR din judetul 

Valcea.  
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    EDUCAŢIE ŞI FORMARE            
 

 

 

          Iul. 1994 - Mai 1999 

 

Şef Departament (în cadrul Direcţiei Metodologie şi Politici de Credite), Banca 

Comercială Română, Sediul Central. Co-autorul Manualului de Credite, revizuit 

ulterior şi al Procedurilor de plăţi, publicate şi implementate în BCR. In aceasta 

caliate, am livrat si trainingul intregii retele teritoriale de unitati. 

 

Dec. 1990 – Iul. 1994   Ofiţer de Credite şi Şef Departament Plati si Decontări, Banca Comercială 

Română, S.M.Bucuresti, unde am avut contact direct cu clienţii corporate şi retail, 

am acumulat şi mi-am extins cunoştinţele de creditare şi abilităţile profesionale 

prin analiza si acordarea unui număr mare de credite într-un moment de profunde 

schimbări legislative în România. 

 

     Aug. 1986 – Dec. 1990 

 

Controlor III (Ofiţer de Cont) şi Inspector-ajutor, Banca Naţională a 

României, (Sucursala Judeţeană Argeş şi Sucursala Municipiului Bucureşti) 

Acest interval a marcat începutul perioadei de acumulare a experienţei de lucru în 

domeniul bancar, într-o perioadă de profunde schimbări legislative. Am lucrat 

direct cu clienţii importanti corporativi ai BNR, în cadrul Departamentului 

Operaţiuni. 

 

Nov. 2004 – Sept. 2010 

 

Doctor in Ştiinţe Economice al Academiei de Studii Economice 

Bucureşti, titlu obţinut în domeniul Finanţe. Diplomă de doctor. 
 

 

Mart.1994 - Nov. 1994 

 

Programul de studii aprofundate „Gestiune Bancară” al Institutului 

Româno-Francez de Administrare a Întreprinderilor (IROFAI). 

Diplomă de studii aprofundate. 
 

      Oct. 1986 – Iun.1991 

 

  

          Oct.2014 - prezent 

Licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Finanţe, Credit, Contabilitate. Diplomă de licenţă. 

 

Cursul Postuniversitar de Formare Psihopedagogică și 

Metodică, DPPD din cadrul  ASE București. 
 



     

 

 

COMPETENŢE PERSONALE 

   
  

Limbi străine 

 cunoscute 

ΙNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba Engleză C2 C2 C1 B2 C1 

  

Diploma Business Language Testing Service CEF/ALTE Level B2/3 Upper 

Intermediate 

 Certificat English for International Banking and Finance, Universitatea 

BCR 

 

 
 

 

 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale 

Vasta experinţă de management, căpătată in cei 20 de ani în care am ocupat funcţii 

de conducere de nivel senioral. Am făcut parte din Consilii de Administraţie ale 

unor societăţi financiare precum BCR Leasing, Financiara şi am participat in 

calitate de director la şedinte ale comitetelor de conducere. Am condus reţeaua 

judeteană a BCR Vâlcea, unde am avut in subordine peste 250 de oameni, 

împreună cu care, printr-o mai bună organizare am reuşit să ducem Sucursala 

Judeţeană într-o poziţie fruntaşă, cu rezultate excelente. Am lucrat direct cu 

manageri străini din instituţii financiare internaţionale (BERD si IFC), precum şi cu 

companii multinaţionale (Holdingul Erste Viena şi subsidiarele sale din Austria, 

Cehia, Ungaria, Slovacia, Croaţia şi România)  şi firme internaţionale de 

consultanţă financiară (AT Kerney, EY, PWC), unde am colaborat cu experţi de 

excepţie ai domeniului, de la care am învăţat mult. Am înfiinţat de la zero o 

companie privată, pe care am organizat-o şi am conds-o ca Director General şi unic 

acţionar, implicându-mă nemijlocit în toate activităţile şi toate departamentele. 

Toate aceste activităţi practice în care am fost implicat efectiv, mi-au oferit prilejul 

să acumulez şi să probez temeinice competenţe organizatorice şi manageriale la 

toate nivelurile organizaţionale. 
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Competenţe dobândite la 

locul de muncă 

Competenţele practice acoperă toate zonele importante ale societaţilor financiar-

bancare, deoarece am lucrat în creditare, operaţiuni, trezorerie, managementul 

riscurilor, control operaţional, managementul schimbărilor, service delivery, data 

quality, project management, training, etc. Am parcurs practic toate treptele 

ierarhiei bancare, de la inspector-ajutor, controlor de ghişeu, inspector bancar, ofiţer 

de cont, ofiţer de credite, şef de departament, director de sucursală, director adjunct 

şi director de direcţie în Centrala BCR şi la nivelul Grupului BCR şi Holdingului 

Erste. Din aceste poziţii, am fost numit membru în Consiliile de Administraţie şi de 

Supraveghere ale subsidiarelor la care BCR are participaţii, responsabilităţi care 

mi-au sporit competenţele. Nu este de neglijat experienţa dobândită în timpul 

petrecut la catedră în calitate de cadru didactic asociat în sistemul plata cu ora, unde 

mi-am descoperit dragostea faţă de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Experienţa 

câştigată ca şi antreprenor în perioada în care am înfiinţat, am dezvoltat şi am 

condus nemijlocit o companie privată în domeniul serviciilor retail a fost 

excepţională şi mi-a sporit competenţele personale dobândite la locul de muncă. 

Competenţe informatice Lucrând în domeniul financiar bancar, am reusit sa dobândesc o bună cunoaştere a 

instrumentelor Microsoft Office™, pe care le-am folosit zi de zi. În perioada 

nov.2003-Nov.2006 am fost numit de BERD şi IFC membru în Steering 

Committee pentru dezvoltarea strucrurii IT a BCR, cu scopul de a crea un nou 

sistem IT integrat, care să funcţioneze în timp real şi să furnizeze rapoarte calitative 

pentru management. Obiectivul a fost realizat cu succes, iar experienţa dobândită a 

fost valoroasă. 

 

    Competenţe dobândite 

     prin training 

 

- Certificate of Completion in Public Procurement – The George 

Washingthon University Law School (2015) 

- Curs de formare ca manager de program în SNSPA (2015) 

- Vives University Bruxelles și Comisia Europeană (2014) 

- Certificat de Leadership, obţinut în programele de pregătire practică cu 

firma TMI (2009) 

- Certificat de Project Management  obţinut în programele de pregătire cu 

firma Roland Gareis Consulting (2008) 

- Certificat de Auditor al Calităţii conform standardelor ISO 9001:2000 şi 

ISO 10011 obţinut în programele de pregătire cu firma Moody 

International (2002) 

- Competenţe profesionale aprofundate obţinute în cadrul programelor 

externe de training la care am participat, la instituţii financiar-bancare de 

prestigiu din Europa: 

 

 Magyar Hitel Bank, Budapesta (1994); 

 Internaţional Management Advisor Group & Banco Ambrosiano  

             Vennetto, Milano; 

 Bank of Ireland Group, Dublin (1995); 

 Berliner Bank Group, Berlin (1988); 

 Swiss Futures and Options Association şi UBS Warburg (2003) 

 



     

 

 

Lista de publicații:  

 
Cărți publicate în calitate de unic autor 
 
1. TREAPĂT, L.M. (2015) – Soluții de consolidare a brandului corporativ prin managementul riscurilor, Editura Tritonic  București 

 
2. TREAPĂT, L.M. (2013) - Manual de studii de caz şi bune practici bancare, Editura Tritonic 2013, Bucureşti. 

3. TREAPĂT, L.M. (2011) - Managementul şi asigurarea riscurilor bancare în România, Editura Economică 2011, 

Bucureşti. 

 

Capitole în cărți, în coautorat sau ca editor 

4. TREAPĂT, L.M. (2015) – Learning From Financial Practice, Editura Lambert Academic Publishing, 2015 , Germany. Editor 
 

 5.     Săvoiu, Gh., Crăciuneanu, V., Treapăt, L. (2012) – „Metoda profilului statistic în evaluarea dinamicii 

         riscurilor bancare”, capitol publicat în cartea “Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și 

         incertitudine”, Editura Tehnopress Iași, 2012, pp.14-24, ISBN 978-973-702-950-8. 

Articole în publicații periodice  
 
 

1. TREAPĂT, L.M., ANGHEL, L. (2015), Main Economic Policies in order to Manage an Optimum Accession of Romania to the Euro 

Zone, Management Dynamics in the Knowledge Economy, 2 (3) 
 

2. TREAPĂT, L.M., ANGHEL, L. (2014), Possible Ways and Means for an Enhanced Partnership between the finance 

Resources Owners and their Local Beneficiaries in Romania, Management Dynamics in the Knowledge Economy, 2 (3) 

3. ANGHEL, L., TREAPĂT, L.M. et al. (2014), Estimarea Cursului de Echilibru pe baza Parității Puterii de Cumpărare în 

cazul României, Universitatea din Craiova, Revista Finanțe-Provocările viitorului, nr.16/2004 

4. ANGHEL, L., TREAPĂT, L.M. et al. (2014), Fixing the Central Parity and the Evolution of the Currency within the 

Exchange Rate Mechanism II in the Countries that Joined the Euro Zone, Management Dynamics in the Knowledge 

Economy, 2 (1) 

5. TREAPĂT, L.M. şi ANGHEL, L.C. (2013) - Some Challenges the Management Confronts with, in the Financial 

Institutions, Management Dynamics in the Knowledge Economy, 1 (3) 

6. TREAPĂT, L.M. (2009) - Asigurarea riscurilor bancare operaţionale, Psihosociologia Mass-media, nr. 4/2008, Anul XIII, 

Revistă trimestrială editată de Academia Naţională de Informaţii 

 
7. TREAPĂT, L.M. (2009) - Consecinţele introducerii Basel II asupra afacerilor, Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 8     

 
8. TREAPĂT, L.M. (2009) - Stadiul actual al implementării Basel II în România, Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 7 (139) 

 
9. TREAPĂT, L.M. (2009) - Procesul de supraveghere a activităţii bancare, Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 6 (138) 

 
10. TREAPĂT, L.M. (2009) - Disciplina de piaţă, Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 6 (138) 

 
11. TREAPĂT, L.M. (2009) - Implementarea Acordului Basel II în unele ţări din UE - Cerinţe şi provocări ale implementării, 

Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 6 (138) 

 
Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaționale 
 
 

1. Strategica International Conference, Bucharest, 29-30 oct.2014, Facultatea de Management din SNSPA București, cu lucrările în 
coautorat  “Tackling the Complex Problem of Foreign Currency Loans and Systemic Risk și “A  Framework for Analyzing the 
Romanian Banking Market by New Entry Institutions” 
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2. Global Economy & Governance International Conference, Bucharest, 10-12 Septembrie 2014, Facultatea de Administrație Publică 
din SNSPA București, cu lucrarea  “The Evaluation of the Equilibrium Exchange Rate Based on the Purchase Power, for 
Romania’s Case”  

3. Strategica International Conference, Bucharest, 2-3 oct.2014, Facultatea de Management din SNSPA București, cu lucrarea “The 
Role of the Banking Loans in the Management of the Local Development”  

4. Conferinţa internaţională „Zilele academice ieşene”, ediţia XXVIII-a, octombrie 2012 cu lucrarea „Metoda profilului statistic în 
evaluarea dinamicii riscurilor bancare”, în Volumul XX „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc si incertitudine” 

5. Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XIV-a, “Dinamica Mediului de Securitate a Intelligence-ul Modern” 
organizată de Academia Naţională de  Informaţii, 2008, cu lucrarea Asigurarea riscurilor bancare operaţionale 

6. Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinifice „Finanţele şi Inflaţia”, organizată de A.S.E., Bucureşti, Facultatea de Finanţe, 
Asigurări, Bănci, Burse de Valori în noiembrie 2005, cu lucrarea “Managementul riscurilor de creditare (cu referire la creditele 
corporate)” 

7. Conferinţa internaţională “Risk Management Forum 2003”, Bucureşti cu lucrarea “Perfecţionarea managementului riscurilor-acţiune 
permanentă la BCR”, studiu de caz şi aplicaţie practică 

 
      Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice publicate : 

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Managementul riscurilor bancare, Finanţe, Bănci, Asigurări 

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Riscurile operaţionale: forme de manifestare şi indicatori de evaluare, Finanţe, Bănci, 

Asigurări nr. 8 şi 9, anul XI 

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Coordonate ale managementului bancar, Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 6 (126) 

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Riscul de piaţă şi riscul operaţional, Tribuna Economică  

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Riscul de credit – abordările bazate pe rating-ul intern de credit, Tribuna Economică 

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Riscul de credit - abordarea standardizată, Tribuna Economică  

 TREAPĂT, L.M. (2008) - Acordul Basel II - Elemente de noutate si modalităţi de abordare, Tribuna Economică 

 TREAPĂT, L.M. (2006) - Impactul Acordului Basel II asupra activităţii bancare din România (II), Revista Băncii 

Comerciale Române 

 TREAPĂT, L.M. (2006) - Impactul Acordului Basel II asupra activităţii bancare din România (I), Revista Băncii 

Comerciale Române 

 TREAPĂT, L.M. (2004) - Produsele derivate de credit - instrumente pentru diminuarea / transferul riscului (II), 

Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 6 (78) 

 TREAPĂT, L.M. (2004) - Produsele derivate de credit - instrumente pentru diminuarea / transferul riscului (I), 

Finanţe, Bănci, Asigurări nr. 5 (77) 

 TREAPĂT, L.M. (2003) Managementul riscurilor operaţionale şi reputaţionale în cadrul BCR, "Economistul" - Nr. 

1386 

 TREAPĂT, L.M. (2002) Efectele de comerţ sunt comode, dar riscante – Revista Capital  Nr. 12  

 TREAPĂT, L.M. (2001) Banca Comerciala Româna - implicarea în finanţarea activităţilor de investiţii, în Revista 

Banca Comerciala Româna - Nr. 4 

 TREAPĂT, L.M. (1999) BCR - o prezenţă activă şi echilibrată în susţinerea prin credite a economiei reale din 
România, Info Puls' 98  

 TREAPĂT, L.M. (1999)  BCR - o prezenţă activă şi echilibrată în susţinerea prin credite a economiei reale din 
România - sinteză despre principalele repere prudenţiale (II), Info Puls' 98 

 TREAPĂT, L.M. (1999)   BCR - o prezenţă activă şi echilibrată în susţinerea prin credite a economiei reale din 
România (I),  Info Puls' 98  

 TREAPĂT, L.M. (1999)  Duplex bancar "Occident - România", Info Puls' 98 

 TREAPĂT, L.M. (1999) Creditul - principalul produs bancar al Băncii Comerciale  Romane", Curierul de Vâlcea - 

Nr. 2564 

 TREAPĂT, L.M. (1999)  Informaţii utile despre Biletul de Ordin, Curierul de Vâlcea - Nr. 2563  

 TREAPĂT, L.M. (1999)  Despre capitaluri tangibile şi intangibile", Curierul de Vâlcea - Nr. 2555  

 TREAPĂT, L.M. (1998) Scheme de finanţare (II)", Piaţa Financiară Nr. 3 

 TREAPĂT, L.M. (1998)  Scheme de finanţare (I)", Piaţa Financiară Nr. 2 

 

 

 

Permis de conducere 

 

 

Categoriile B si C din anul 1986 

 



     

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

          Referinţe 
 

 

 

 

1. Prof. Univ. Dr. Nicolae Danilă, Membru CA al BNR şi fost CEO al BCR 

Tel.:  +40 722 322 822 

 

2. Prof. Univ. Dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest, Timisoara, Membru in 

comisia de evaluare a tezei de doctorat 

Tel.: +40 741 079 312 

 

3. Dr. Arion Negrilă, director executiv Risc in BCR 

Tel.: +40 726 555 724 
 

  

  

  

  


