
Curriculum vitae  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  CEOCEA  S. COSTEL  

Adresă(e)  
Telefon(oane)    

Fax(uri)  
E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi)  
Data naşterii  

  

Experienţa profesională  

Perioada oct 2008 – prezent 
Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA  

Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C  
Autoritatea insarcinata cu 

supravegherea entitatii 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

INVESTITII FINANCIARE 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte Director General; Administrator (mandatul 2005 - 2009, mandatul 2009 – 
2013, mandatul 2013 - 2017) – aviz CNVM / ASF nr. 28/11.06.2009 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Conducerea directa si efectiva a activitatii societatii in  
 conformitate cu obiectivele generale stabilite de catre AGA 

  

Perioada 2005 – oct 2008 
Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA  

Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C 
Autoritatea insarcinata cu 

supravegherea entitatii 
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

INVESTITII FINANCIARE 

Funcţia sau postul ocupat   Vicepresedinte-Director general adjunct: membru in Comitetul de Directie al  
  Consiliului de Administratie al SIF  Moldova: Administrator (mandatul 2005- 2009). 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Participarea directa si efectiva la conducerea activitatii comerciale generale a  
  societatii in conformitate cu obiectivele generale stabilite de catre AGA; 

  

Perioada 2001 - 2005 

Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA 
Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C 

Autoritatea insarcinata cu 
supravegherea entitatii 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

INVESTITII FINANCIARE 

Funcţia sau postul ocupat   Director in Comitetul de Directie al Consiliului de Administratie al SIF  
  Moldova;   Administrator (mandatul 2001-2005). 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Participarea directa si efectiva la conducerea activitatii comerciale generale a  
societatii in conformitate cu obiectivele generale stabilite de catre AGA 

  

Perioada 1997 - 2001 
Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA  

Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C 
Autoritatea insarcinata cu 

supravegherea entitatii 
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

INVESTITII FINANCIARE 

Funcţia sau postul ocupat    Sef serviciu _ departamentul “Economic”_serviciul “Actionariat-Comunicare”; 
   Secretar al Consiliului de administratie al SIF Moldova in perioada 2001 - 2005. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Pe linia activitatii de comunicare si informare; pe linia activitatii de distribuire si plata 
 dividende; pe linia activitatii de pregatire a Adunarilor Generale ale Actionarilor 

  

Perioada 1994 - 1997 
Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE „MOLDOVA” SA 

Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C 
Autoritatea insarcinata cu 

supravegherea entitatii 
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

INVESTITII FINANCIARE 

Funcţia sau postul ocupat   Referent de specialitate in departamentul “Administrare Portofoliu”   
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Operatiuni de gestionare si monitorizare a portofoliului de active financiare 

  

Perioada 1992 – 1994 
Numele şi adresa angajatorului CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - BACAU str. Libertatii nr. 1 Bacau 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Servicii pentru mediul de afaceri 

Funcţia sau postul ocupat   Sef serviciu  _ departamentul “Relatii interne si internationale” 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asigura crearea si gestionarea relatillor comerciale intre companii, in plan intern si extern 

  

Perioada 1991 – 1992 
Numele şi adresa angajatorului CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE - BACAU, str. Libertatii nr. 1 Bacau 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Servicii pentru mediul de afaceri 

Funcţia sau postul ocupat   Referent de specialitate in departamentul “Relatii interne/avize constituiri  
  societati comerciale” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analize/avize documentatie constituire societati comerciale 

  

Perioada 1990 – 1991 
Numele şi adresa angajatorului IFET/SEPPL Bacau 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Prelucrarea lemnului 

Funcţia sau postul ocupat  Functionar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Specifice sectorului de prelucrare a lemnului 

  

Perioada 1981 – 1990 
Numele şi adresa angajatorului CJ/CC al UTC  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Politice 
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Funcţia sau postul ocupat  Lucrator  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activitati specifice domeniului politic 

  

Perioada 1976 – 1981 
Numele şi adresa angajatorului CCH “Letea” Bacau 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Lucrator 

Funcţia sau postul ocupat  Controlor calitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Control calitate 

Educaţie şi formare  
Perioada 2005 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută    Doctorat in domeniul Inginerie Industriale; Teza de doctorat: “Riscul in activitatea  
   de management” Diploma de Doctor - seria F nr. 0011495/ 2121/ 10.09.2009 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Competente privind managementul riscurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi  
 

  

Perioada 2002 - 2004 
Calificarea / diploma obţinută   Studii de masterat, specializarea Management si Administrarea Afacerilor (MBA)    

  Diploma de master nr. 1197/22.04.2005 . 
Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Managementul si administrarea afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea tehnica “Gh. Asachi” Iasi;  Centru de educatie si formare continua 
  Scoala de inalte studii postuniversitare 

  

Perioada 1996 
Calificarea / diploma obţinută   Economist, specializarea economia industriei , constructiilor si transporturilor;  

Diploma licenta  seria M, nr.016350  
Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Competente in domeniul profesiei de economist in cadrul sectoarelor industrie, constructii, 
transporturi. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza “ , Iasi ; Facultatea de Stiinte Economice; 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) romana 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza A2 
Utilizator  
elementar 

A2 
Utilizator  
elementar 

A2 Utlizator elementar A2 Utlizator elementar A2 Utlizator elementar 

Limba franceza A2 
Utilizator  
elementar A2 

Utilizator 
elementar A2 Utlizator elementar A2 Utlizator elementar A2 Utlizator elementar 
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Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Pozitiile ocupate au presupus existenta si dezvoltarea capacitatii de comunicare cu echipele in care 
am activat s-au pe care le-am coordonat, echipe care, in activiatea prezenta, sunt formate din 
specialisti intr-un domeniu de activitate – cel al pietelor financiare – ce presupune 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 organizarea/mangementul unei companii complexe - de tipul unei societati de 
investitii financiare. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea curenta a pachetul de programe MS - Office 

Informaţii suplimentare activitate universitara 
 Cadru didactic asociat - Lector universitar - Universitatea Alma Mater Sibiu  - Facultatea de Stiinte 

Economice, disciplinele: Economia întreprinderii; Management strategic; Administrarea
întreprinderilor de comert, turism si servicii (cadru didactic asociat 2010 - 2012, lector universitar_ 
poz 40 - incepand cu 2012);  
 Cadru didactic asociat - Lector universitar - Universitatea Vasile Alecsandri – Bacau:, Facultatea de 

Stiinte Economice - anul, II si III si masterat  - incepand cu 2012:  cursuri in domeniile: 
Managementul schimbarilor, Tranzactii internationale (piete de capital), Management strategic; 
incepand cu 2015:: cursuri in domeniile: Tehnici de negociere/Comunicarea si negocierea
comerciala, Managementul serviciilor, Managementul productiei, Managementul proiectelor in
afaceri. 
 Cadru didactic asociat – Lector universitar - Universitatea Gh Asachi - Iasi (“Cetex”) - curs masterat 

2011 – 2013;. 
activitate cercetare – Proiect POSDRU/156/1.2/G/137623 -  „Extinderea oportunităţilor de învăţare 
prin inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul de afaceri”, beneficiar : Universitatea  ,,Vasile 
Alecsandri din Bacău’’  - poziția în cadrul proiectului: Expert sectorial / SIF Moldova SA 
membru al unor asociatii profesionale 
 AAF (Asociatia Administratorilor de Fonduri ) _ membru in Consiliul de administratie (2002-2009); 

Vicepresedinte _ din 2004-2015; Membru _Membru in Comitetul de conducere: aprilie 2011 –
2015. 
 Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (UNEVAR.) _ din 1995- prezent ; 
 Asociatia Nationala a Consultantilor de Plasament _ din 1997- prezent ; 
 Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania (CECCAR)_ din 1999- prezent; 
 Camera auditorilor financiari din Romania din 2003- prezent; 
 Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital ( AIPC)- ianuarie 2010 
 Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital – lector in cadrul programelor de formare continuua 

avizate de ASF 
specializari  
 Consultant de investitii (actualiizare, formare profesionala continua: Avantaje si riscuri in 

utilizarea diverselor instrumente financiare, 2012, actualizarI: oct. 2013, sep 2014 - CPF Millenium
– formator autorizat ASF, oct 2015 – OPPC formator autorizat ASF);  
 Expert contabil (actualizare CECAR – ianuarie 2012; completare pregatire profesionala 

Doctrina si deontologie + Expertiza contabila CECAR – feb. 2012; pregatire profesionala continua
feb. 2013) 
 Auditor financiar stagiar;  
 Evaluator societati comerciale, Evaluator bunuri imobile, Evaluator bunuri mobile (UNEVAR –

actualizare - iunie, sept. 2012, mai, oct. 2013); pregatire in domeniul IFRS si evaluarea 
intreprinderii (studiu aprofundat) KPMG septembrie 2012;   
 Lichidator societati comerciale;  
 Broker pe piata mixta si la disponibil; Coordonator de sedinta pe piata creantelor si a

licitatiilor; Manager de achizitii. 
 Control intern – cursuri autorizate ASF; pregatire profesionala continua: formator AAF nov

2013; formator AS Financial Markets iun 2014 
 Auditul intern pentru societatile listate la bursa – formator autorizat ASF CADET 

Training oct. 2014 
 Managementul proiectelor – formator ATC Training – Atestat Min Muncii – dec. 2014 

 

administrator la societati comerciale din domenii reglementate 
 

 membru CA la Banca Transilvania (mandate: 2010 – 2014; 2014 - 2018 – aviz  BNR in 09.08.2010; 
membru in Comitetul de Risc al CA Banca Transilvania (incepand cu 2013)  
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dr. ing. ec. Costel CEOCEA         dec. 2015 


