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Rezumat 

 

Profesionist orientat către dezvoltare şi inovare, specializat în finanţe şi comunicare, cu experienţă 

de aproape 15 ani în administrarea organizaţiilor, investiţii, consultanţă şi presă.  

A reprezentat Bursa de Valori Bucureşti în faţa investitorilor străini şi a condus unele dintre cele mai 

mari campanii de educaţie financiară din România. 

 

• expunere media dovedită - prezenţă săptămânală în presa de specialitate şi de audienţă 

generală 

• capacitate de reprezentare a structurilor asociative - coordonarea grupurilor de iniţiativă 

civică şi roluri politice asumate 

• implicare civică dovedită - participare la grupurile de lucru asociative de specialitate din 2012 

până în 2018, când contribuit la înfiinţarea de noi asocieri 

• aport considerabil la atragerea de resurse financiare pentru Alianţa USR PLUS – la alegerile 

locale, peste 1 milion lei în donaţii şi împrumuturi pentru bugetul de campanie și activitatea 

curentă a partidului 

• calităţi manageriale dovedite - multiple echipe coordonate în PLUS şi anterior, cu rezultate 

excepţionale 

• abilităţi de comunicare excelente atât pe subiecte de specialitate, cât şi politice 

 

Experienţă profesională   

Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România, Bucureşti (ONG) 

ARIR este organizaţie neguvernamentală şi non-profit, singura asociaţie profesională din România 

dedicată celor mai bune practice în guvernanţa corporativă şi relaţia cu investitorii şi întruneşte unele 

dintre cele mai mari companii din România listate la bursă. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori 

Bucureşti, ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. Bucureşti, 

Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, în timp ce Electrica, OMV 

Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania şi Transgaz s-au 

alăturat ca Membri Asociaţi, INNOVA Project Consulting şi ENVISIA ca Membri Afiliaţi.  

 

Iniţiator, Co-fondator, Preşedinte, Director General 

(part time)  

Oct 2018, Mar 2019 - în 

prezent 

Prin inovaţie în comunicare şi afaceri guvernamentale a reuşit dublarea numărului de membri în 

primul an de activitate. A implementat VEKTOR – un indicator de evaluare a comunicării companiilor 

listate, publicat pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti. A reuşit să genereze peste 700 menţiuni 

media în primul an de activitate. Internaţional, a încheiat cooperări cu Asociaţia corespondentă din 

UK, a prezentat la conferinţa regională din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, precum şi la întrunire 

globală a asociaţiilor globale din Paris.  

Menţiuni presă: PROTV, ZF Live, hotnews.ro, stiripesurse.ro, Adevarul.ro, profit.ro, Romania-

insider.ro, etc. 

 

VERTIK pentru Viitor  - Think Tank (ONG) Mar 2020 - prezent 

Grup de iniţiativă în politici publice, fondat de Daniela Şerban, care îşi propune să contureze o viziune 

pe termen lung pentru România. A lansat ca prim proiect organizarea unui grup de lucru pentru 

analiză şi cercetare în vederea elaborării de propuneri de politică publică pentru a aduce 1% din PIB 

prin antreprenoriat feminin. În acest scop, timp de câteva săptămâni printr-o campanie naţională 
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vor fi selectate 10 femei lider care vor contribui la această analiză. Numeroase personalităţi din 

mediul de afaceri s-au alăturat proiectului ca mentori sau membri în juriu. 

Menţiuni presă: Radio România Actualităţi, Agerpres, Money.ro, FinancialIntelligence.ro  

 

VERTIK TOGETHER, Bucureşti (SRL) Iulie 2019 - prezent 

Companie de consultanţă, afacere de familie. Manager pentru câteva proiecte în strategii de 

dezvoltare a afacerilor, consultanţă în comunicare şi afaceri publice. 

 

McGuireWoods Consulting, Bucureşti (acum Public Affairs 

Solutions) (SRL) 

Oct 2017 - Mar 2019 

McGuireWoods Consulting este în top 15 companii de afaceri publice din SUA, cu birou în 

România în perioada 2007-2019.  

 

Strategic Communications and Public Affairs Coordinator  

A coordonat şi a contribuit la elaborarea şi punerea în aplicare a strategiilor şi planurilor de 

acţiune în afaceri publice şi comunicare strategică, în funcţie de obiectivele clienţilor şi nevoile 

specifice, în diverse industrii. A contribuit la elaborarea evaluărilor privind evoluţiile din media, 

implicaţiilor politice şi impactul asupra diverselor industrii. A gestionat eforturile de marketing 

şi relaţiile cu presa ale companiei.  

Menţiuni în presă: Money.ro Speaker: Fake News – Threat to National Security, Moderator: 

Forumul Investitorilor 

 

Bursa de Valori Bucureşti, Bucureşti (SA) Nov 2010 – Oct 2017 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este instituţia fundamentală a pieţei de capital din Romania, în 

calitate de operator de piaţă şi de sistem, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(ASF). BVB oferă platforma prin care companiile, în căutare de finanţare pentru dezvoltarea 

afacerii, se intersectează cu investitorii în căutare de oportunităţi de investiţii.  

 

Director, Departamentul de Relaţii cu Investitorii şi Relaţii Publice Sep 15 – Oct 17 

A determinat o creştere exponenţială a acoperirii în media pentru subiectele legate de bursă 

prin intermediul unei abordări inovatoare, deschise şi proactive cu presa, a fost implicată în 

campanii de promovare a pieţei de capital din România, atât la nivel local, cât şi în străinătate 

(Londra, New York, Tokyo, Varşovia, Praga, Budapesta). A consolidat relaţia cu agenţiile 

internaţionale de evaluare a pieţelor de capital în vederea obţinerii statutului de Piaţă Emergentă 

(includere Watchlist de către FTSE Russell în Septembrie 2016 şi promovare în Septembrie 

2019). A reprezentat compania în faţa investitorilor străini, partenerilor de afaceri şi presă.  

Principalele proiecte coordonate: InvestingRomania.com, singura platformă de analiză şi relaţii 

cu investitorii din ECE condusă de BVB în parteneriat cu o agenţie de presă, primul concurs real 

de tranzacţionare Condus de Randament, cel mai mare Forum al Investitorilor Individuali 

organizat de BVB (500 persoane), APPLY BVB, un instrument unic de comunicare pentru 

companie, 7/24 Capital.  

Premiul “Cel mai bun Departament de Relaţii cu Investitorii din ECE”, de către Biznis Polka, în 

Varşovia, în Septembrie 2017.  

Menţiuni în presă: Ziarul Financiar, Zf.ro, PROTV, Antena 3, Radio Romania Actualitati, 

Agerpres, Wall-Street.ro.  

 

Manager, Financial Controller, Consilier Director General  Nov 10 – Sep 15 

A propus conceptul, a coordonat şi implementat noul website al BVB - www.bvb.ro. A fost 

manager de proiect pentru eliminarea celor opt bariere sistemice care împiedicau dezvoltarea 

pieţei de capital din România. Proiectul a fost urmat de un roadhsow internaţional de promovare 

a pieţelor de capital din România, către investitori instituţionali, custozi globali şi agenţii de 

evaluare. A contribuit la atragerea de noi investitori / clienţi internaţionali urmare a eforturilor 
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de promovare a pieţei de capital în străinătate. A asistat mai mulţi investitori instituţionali străini 

la deschiderea contului şi înregistrarea fiscală în România. A implementat noi formate de 

raportare financiară a BVB, în calitate de companie listată, a contribuit la elaborarea bugetelor, 

previziunilor şi estimărilor financiare. A coordonat activităţile companiei în relaţia cu investitorii, 

inclusiv întâlniri cu analiştii, conferinţe telefonice şi roadshow-uri. 

 

The Money Channel, Bucureşti  

Operatorul primei televiziuni de business din Romania.  

 

Editor pieţe financiare, Prezentator Realizator    Nov 08 – Oct 10 

A prezentat zilnic rapoarte despre evenimentele principale din piaţa de capital locală, inclusiv 

rezultatele financiare ale companiilor listate la bursă. A realizat interviuri cu oameni cheie din 

piaţa de capital locală şi cu directorii generali ai principalelor burse din regiune (Viena, Praga, 

Varşovia, Istanbul). A realizat ediţii speciale dedicate pieţei locale de capital, precum şi primul 

concurs pe teme economice ”Testul de afacereză” 

 

SSIF Muntenia Global Invest, Bucureşti  

Companie de brokeraj de acţiuni, care oferă servicii de intermediere financiară pentru investitori 

individuali.  

 

Broker, Trader produse derivate         

A gestionat relaţia cu clienţii - companii atât pentru piaţa de acţiuni, cât şi derivate ~100 clienţi 

activi, urmare a autorizării CNVM (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) (anterior ASF). 

 

Experienţă academică   

Doctorand Finanţe, Academia de Studii Economie Oct 2019 – Prezent 

Cadru didactic asociat, Academia de Studii Economie Ian 2020 – Prezent 

Obiectivul studiului privind Factorii determinanţi ai dezvoltării pieţelor de capital este de a analiza 

evoluţia unei baze de date extinse de burse. Aceasta va include cel puţin 50 de burse din întreaga 

lume, în perioada post-criză economică mondială, pornind de la intervalul 2008-2017, prin includerea 

unei analize multilaterale a indicatorilor de performanţă şi dezvoltare a acestora şi determinanţii 

acestora. Prin analiza combinată a determinanţilor atât de tip macroeconomic, cât şi instituţional îşi 

propune să identifice factori noi care să contribuie la dezvoltarea pieţelor de capital şi să testez 

impactul celor confirmaţi în intervalul post-criză.  

 

Pentru două grupe de studenţi de la Contabilitate şi Informatică de Gestiune am fost cadru didactic 

asociat în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru cursul de Pieţe Financiare, 

pentru studenţii. 

 

Experienţă politică  

Membru Biroul Naţional, Trezorier, Fundraiser – PLUS,   

Fundraiser echipa executivă a Alianţei USR PLUS - alegerile 

locale 2020 

Feb 2020 - Octombrie 

Trezorerie: A gestionat activitatea financiară a partidului, creşterea transparenţei operaţionale prin 

publicarea rezultatelor financiare trimestriale pentru PLUS şi model raportare filiale, implementare 

procedură colectare cotizaţii.  

Fundraising: Gestionarea acțiunilor de atragere de donații și comunicare cu donatorii. Elaborarea unui 

plan de fundraising dedicat campaniei de locale (echipă 25 voluntari PLUS); Concept şi implementare 

proiect Ajutor în PLUS, care să pună în acelaşi loc cererea şi oferta de locuri de muncă, produse şi 

servicii, asociere în afaceri (echipă 15 voluntari în ţară). Organizare echipa fundraising teritoriu, call-

uri bilunare cu traineri specializaţi. 
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Membru CNPP, Economie şi Antreprenoriat, Digitalizare, 

Finanţe PLUS 

Iul 2019 – Oct 2020 

A contribuit la analiza şi redactarea propunerilor de măsuri urgente pentru dezvoltarea pieţelor de 

capital, creşterea nivelului educaţiei antreprenoriale şi financiare, precum şi alte subiecte de fiscalitate 

sau creştere a atractivităţii României în faţa investitorilor străini.  

A participat la redactarea primelor propuneri în cadrul grupului corespondent din cadrul PLUS Sector 

1, în perspectiva pregătirii candidaţilor pentru alegerile locale.  

 

Candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, PLUS 

 

 

Ian 2019 - Mai 2019 

În urma unui proces de selecţie format din 3 etape, în cadrul PLUS, a fost inclusă în lista partidului 

şi ulterior în lista comună a Alianţei 2020 USR PLUS. Prima etapă de selecţie a constat în evaluarea 

criteriul atractivităţii electorale (30%), respectiv votul membrilor de partid, după care s-a situat pe 

locul 16. În cadrul PLUS locul final a fost 22 şi în lista de pe buletinele de vot ale alegerilor din 26 

mai 2019 locul a fost 36 - Specimen buletin de vot. 

În ziua votului a fost observator în 51 secţii de vot din Bucureşti, Prahova şi Dâmboviţa. În timpul 

campaniei a participat la numeroase evenimente în Bucureşti şi Ilfov, precum şi Sibiu (susţinere 

conferinţă de presă), Călăraşi, Constanţa, Timişoara. În cadrul campaniei electorale a coordonat 

desfăşurarea evenimentelor din Chişinău: conferinţă de presă, întâlnire cu alegătorii, vizită fabrică 

locală, întâlnire cu mediul de afaceri local.  

Menţiuni presă: Europa Liberă, turnulsfatului.ro, agora.md 

 

Educaţie, cursuri de instruire, distincţii 

 

2019 – 

Prezent 

Doctorat, Finanţe, Academia de Studii Economice Bucureşti (cu bursă, 9,37) 

2017-2019 Master, Finanţe Corporative, Academia de Studii Economice Bucureşti (10) 

2004-2008 Licenţă, Finanţe Bănci şi Asigurări, Academia de Studii Economice Bucureşti (notă 9,66) 

2018 
Premiu pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă, acordat de 

www.FinancialIntelligence.ro  

2017 
Premiu pentru Cel mai bun Departament de Relaţii cu Investitorii din ECE, acordat de către 

Biznis Polska, în Varşovia. 

2015 
Participare în City of London Programme, colaborare de 10 săptămâni cu JP Morgan, 

London 

2009 Examen CFA Level 1 (Câştigătoare a bursei pentru jurnalişti) 

2007 
Primul câştigător al Testului de Afacereză, organizat de Money Channel, concurs naţional 

pe teme economice cu 5.000 participanţi 
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