Curriculum vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Nume / Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

BUZATU FLORIN DĂNUŢ

Bucureşti, Str. Elev Popovici Nicolae Nr.4, Bl. P50, Sc.1, Ap.22, sector 5, România
0734.844.382
bdanut@transif.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

16.01.1967
Casatorit, doi copii minori

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
05 Ianuarie 2017 - prezent
01 August 1997 – 02.02.2016
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Societatea de Investitii Financiare Transilvania, analist financiar
Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A. - Bucureşti
Director General Gabriela Aurelia GRIGORE, Str. Splaiul Unirii Nr. 16, sector 4, Bucureşti,
Romania
Societatea are ca obiect principal de activitate, administrarea investitiilor

Funcţia sau postul ocupat pana la Administrator SAI MUNTENIA INVEST SA ales în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din
02.02.2016 data de 05.10.2012, autorizat prin Decizia CNVM nr. 1101/04.12.2012 si Director insarcinat cu
conducerea efectiva a societatii
Funcţia sau postul ocupat din data de
08.10.2012
Activităţi şi responsabilităţi principale

Funcţii sau postul ocupate pana in data
de 08.10.2012

Consilier (Contract de munca suspendat temporar din data de 09.10.2012, pe perioada
indeplinirii mandatului de administrator la SAI Muntenia Invest S.A.)
- urmaresc, in baza dispozitiilor primite de la Presedinte-Director General, modul cum sunt
indeplinite sarcinile diferitelor compartimente, rezultate din analizele la care participa sau din
Hotararile C.A. sau Presedintelui-Director General;
- primesc, prin delegare din partea Presedintelui-Director General sarcini de coordonare a
analizelor efectuate la diferite departamente, raportez asupra rezultatelor si propun masuri;
- urmaresc realizarea sarcinilor primite de diferite compartimente, ca urmare a rezolutiilor
Presedintelui-Director General pe corespondenta primita in societate;
- asigur calitatea continutului situatiilor informationale/rapoartelor si a altor tipuri de documente si
respectarea termenelor de predare a acestora, stabilite in baza hotararilor C.A. si a deciziilor si
dispozitiilor Presedintelui-Director General ;
- asigur conditiile pentru furnizarea operativa, cu aprobarea Presedintelui-Director General, a
situatiilor informationale si a documentelor solicitate de celelalte compartimente din structura
organizatorica si care le sunt necesare pentru realizarea obiectivelor si atributiilor proprii;
- prezint, ori de cate ori se solicita, informari asupra sarcinilor primite.
Expert
Director adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale

Aprilie 1994 – 01 August 1997
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Octombrie 1993 – Aprilie 1994
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de act vitate
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
August 1993 – Octombrie 1994
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat

Manager fond
Director Directia Strategie, Analiza si Calcul Activ Net
urmăresc respectarea regulilor şi procedurilor societăţii de către subalterni;
dispun măsurile necesare pentru respectarea de către subalterni a regulilor şi procedurilor
societăţii;
stabilesc atribuţiile, responsabilităţile, obligaţiile şi drepturile specifice fiecărui post din
cadrul
departamentului pe care îl conduc;
coordonez elaborarea proiectelor de strategie, criteriilor de performanta, politicilor de
administrare, obiectivelor de investitii si indicatorilor BVC, urmarind realizarea acestora.
Societatea de Investiţii Financiare Muntenia – Bucureşti
Director Executiv – Gabriel Filimon, Str. Splaiul Unirii Nr. 16, sector 4, Bucureşti, ROMÂNIA
SIF MUNTENIA SA este un organism de plasament colectiv încadrat în categoria „Alte
Organisme de Plasament Colectiv” (AOPC) care funcţionează în conformitate cu prevederile
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare, şi cu respectarea celorlalte acte normative în materie, ale
actului constitutiv şi ale reglementăr lor sale interne.
Referent de specialitate
particip la elaborarea de materiale cu strategii referitoare la posibilitatea de a efectua
investiţii;
particip la conferinţe/întâlniri cu specialişti;
particip la întâlniri cu consultanţii privind strategiile investiţionare;
studiez piaţa internaţională şi autohtonă pentru a putea elabora informări referitoare la
acestea: produse noi, tendinţe, modalităţi de acţiune;
alături de echipa specializată particip la elaborarea materialelor promoţionale – pliante,
broşuri – cu caracter de marketing;
aduc propuneri de evaluare şi administrare a riscului.
Particip la evaluarea diferitelor participatii sau societati aflate in portofoliu sau susceptibile a
fi in planul de investitii
S.C. Radu Trading Company S.R.L.- Bucureşti
Director – Elena Radu - BUCUREŞTI
Director transporturi
F.P.P. IV Muntenia S.A.
Director – ION LAZAR II
Referent de Specialitate

.

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
2015
Numele si tipul institutiei de invatamant

Certificat de formare profesionala continua
AS Financial Markets

2010
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Curs de Formare Profesională Continuă
Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri SIBEX S.A.

2009 - 2010
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Entrepreneurial Leadership Programme
G&G Consulting

2009
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

.Capital Market Development, Enforcement and Oversight Training Program
CNVM and SEC

2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Masterat
Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

1998
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Numele calificării primite
1997
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Principalele subiecte şi calificări
însuşite
Numele calificării primite

Organism de formare profesională
Consultant plasamente financiare
Atestat
A.N.P.
Organizator şi conducător de licitaţii la vânzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital
de stat

1995
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Principalele subiecte şi calificări
însuşite
Numele calificării primite

Atestat
A.N.P.
Pregătire în domeniul Metodelor de Evaluare a Societăţilor Comerciale
Expert Evaluator

1993
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Principalele subiecte şi calificări
însuşite
Specializarea

Licenţiat
Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti
Economist
Finanţe Bănci şi Contabilitate

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

Română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza

Abilitatea de a citi
Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi

bine
bine
bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

Comunicarea cu colegii, directorul general şi angajaţii societăţii

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Relaţiile dintre departamente sunt de cooperare si coordonare, nu de subordonare, astfel încât
subalternii se simt ascultaţi şi protejaţi.
Datorita numeroaselor prezente in Consiliile de administratie ale diferitelor entitati, am acumulat
o vasta experienta in ce priveste conducerea administrativa a agentilor economici

Coordonez activitatea în cadrul departamentului sau societatii, daca functia impune asa ceva.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PC – Windows XP, Internet, Microsoft Office (Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft
TEHNICE Access)
Abilităţi de operare documente Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access
Efectuarea prin programe specializate a analizelor portofoliului

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE

Iubesc muzica. Îmi place arta, literatura. În timpul liber fac sport.

PERMISE(E) DE CONDUCERE

Categoria B

Calitati detinute in alte
societati

MENTIUNE

Data: 31.01.2018

Membru al Consiliului de Administratie al ROMAERO S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie al COMCM S.A. Constanta
Membru al Consiliului de Supraveghere al ARO PALACE S.A. Brasov
Membru al Consiliului de Supraveghere al THR MAREA NEAGRA S.A.
Cenzor al TURISM LOTUS FELIX S.A.
In cei peste 24 de ani la SIF MUNTENIA, SAI MUNTENIA INVEST SA si SIF TRANSILVANIA,
am activat ca administrator si chiar Presedinte CA, la multe societati cu capital majoritar privat
sau de stat, la care SIF MUNTENIA si/sau SIF TRANSILVANIA au calitate de actionar

Semnătura

