Curriculum Vitae
INFORMATII PERSONALE

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
PROFILUL PERSONAL

Vlad Nastase

Vlad Nastase

Profesionist cu vasta experienta, avand la baza pregatire juridica si experienta bancara la
nivel de conducere in diverse departamente de business, implicat in proiecte de
management strategic, in proiecte de reorganizare corporativa, precum si in asigurarea
finantarii companiilor dar si in proiecte de Fuziuni si Achizitii.

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
2015- present

Director general
Concilium Consulting

Gestionarea unei compania de consultanță de tip boutique.
Construirea unei echipe de profesioniști experimentați, cu inalt grad de expertiza în
gestionarea proceselor de reorganizare corporativa, finanțare a companiilor și proiecte de
M & A.
Concilium a reușit să creeze un portofoliu impresionant de clienți și a fost ales ca
consultant în proiecte complexe de restructurare (8 industrii, reorganizarea unor grupuri de
companii cu cifra de afaceri cuprinsă între 30 și 160 mil.Euro, restructurarea și finanțarea
unor clienți cu expuneri totale de +350 mil.Euro ).
Implicat pe partea cumpărătorului cu mai multe fonduri de investiții internaționale care au
participat la proiectele NPL initiate de unele dintre primele 10 bănci românești.
Am asistat clienții să acceseze finanțare pentru proiecte de investiții sau finantare pentru
activitatea curenta cu o valoare a finantarii între 1 mil.Euro și 10 mil.Euro.
2012-2015

Sef de departament - Directia Recuperare Regionala
BCR
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Gestionarea unei rețele regionale cu 42 manageri de caz și consilieri juridici.
Examinarea detaliata a clientilor din portofoliul de aprox. 1200 de companii cu o
expunere totală de 1.800 mil.Euro; Competența în matricea de aprobare pentru
cazurile de restructurare și recuperare.
Proiecte cheie:
Construirea echipelor de manageri de caz si consilieri juridici în 6 regiuni din țară
Recuperari în numerar de aprox. 100 mil.Euro în 2 ani
Realizarea unei vânzari de portofoliu cu o expunere de 450 mil.Euro
Revizuirea completă a portofoliului aflat în administrare și stabilirea strategiei de
reuperare la nivel de portofoliu și la nivel de client;
2012- 2015

Membru in Consiliului de Administrație al

2012-2013

Director Administrare Risc / Membru al Comitetului Executiv

Fondului de Garantare pentru Investitori Privati
Suport Collect (parte a Grului BCR)

Responsabilitățile cheie includeau:
Co-Gestionarea liniilor de business corporate & retail
Privire de ansamblu dintr-o perspectivă de risc asupra unui portofoliu (atât retail cât și
corporate), cu o expunere de 600 mil.Euro
Coordonarea vânzărilor de portofolii NPL realizate la nivelul companiei
2011- 2012

Consilier al Vicepresedintelui de Risc al BCR
BCR

Responsabilitățile cheie includeau:
Sprijinirea/consilierea VP Risc in proiectele-cheie ale băncii;
Reprezentarea si consilierea VP Risc in diferite aspecte legate de activitatea sa in
diversele Comitete ale Grupului BCR unde acesta era membru (Comitetul de Credite,
Consiliul de supraveghere al BCR Leasing, Consiliului de Supraveghere al BCR
Pensii);
2009- 2011

Director Directia Juridica – sub directa subordonare a Presedintelui BCR
BCR

Responsabilitățile cheie includeau:
Coordonarea unei echipe de 64 de consilieri juridici implicati in activitatea de
consultanta jurdica non-bancara precum si pe cei din toate subsidiarele BCR
acoperind o arie larga de activitati cum ar fi: colectarea si procesarea numerarului,
managementul activelor imobiliare, leasing, servicii bancare - BPL si BCR Chisinau.
Proiecte cheie:
Coordonarea echipei de avocați in cadrul procesului de transfer de actvitate de la
Bănca Anglo-Româna la BCR
Externalizarea activității de procesare a numerarului
Externalizarea activitatii de management al activelor imobiliare
Externalizarea unei părți a activității de colectare
Dezvoltarea și stabilirea notiunii de guvernanță corporativă la nivelul intregului grup
BCR
2008- 2009

Șef departament consultanta juridica ne-bancara
BCR

Responsabilități cheie:
Supraveghează asistența juridică a băncii pentru toate contractele și asistența juridică
necesara bancii ca entitate juridică - cu excepția aspectelor juridice legate strict de
activitatea bancara;
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2007-2008

Administrator

2005- 2008

Director al Departamentului juridic

Concilium Consulting
Consultanță în afaceri pentru investitorii străini interesați să intre pe piața din România.
Ipsos Interactive Services

Responsabilitățile cheie includeau:
Supravegherea afacerilor companiei în cele peste 18 țări în care erau derulate afaceri
online și în cele 4 țări în care compania avea birouri și angajați.
2005-2006

Director General si actionar minoritar

2005-2006

Consilier juridic

2005- 2006

Consilier juridic

2005

Director executiv

Charmant Wines Collection – importator si distribuitor de vinuri
Metropolitan Media
Rosal Group

TeleShop 24 – prima televiziune de teleshopping din Romania

2002-2005

Producator

2001-2002

Seful Arhivei Multimedia

Realitatea TV
Realitatea TV

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2012-2014
2000-2004
COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Executive MBA
Wien University Bucuresti/Vienna
Facultatea de Drept
Universitatea Titu Maiorescu
Romana

Alte limbi străine cunoscute
Engleza

Germana
Frenceza

Competenţe de comunicare

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B1
A1/A2

B1
A1

B1
A1/A2

C2

C2

C2

VORBIRE

SCRIERE

Discurs oral

C2
B1
A1

C2
B1
A1

▪ Abilități excelente de comunicare dobândite prin experiența mea de director executiv expus mediului
de afaceri internațional
▪ Competențe excelente de conducere dobândite ca manager al diferitelor echipe multidisciplinare
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Vlad Nastase

▪ Capacitate de conducere
▪ Competență de management strategic atât pentru afacerile în dificultate, cât și pentru cele in
dezvoltare
▪ Experiența in activitatea derulata in Consiliile de Administrație în domeniul financiar (credit & risc)
▪ Profesionișt cu vasta experienta in reorganizarea corporativa, experienta dovedită în proiectele
derulate in diverse industrii - de la producție și servicii la comerț și turism.

▪ Membru in Consilul Director al “Turnaround Management Association” – filiala din Romania
▪ Vorbitor frecvent în diverse conferințe și seminarii profesionale
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