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Curriculum Vitae 

Date Personale 

Nume  Andreia Magdalena SURCEL 

Adresa București, România 

Naționalitate Română 

Studii și calificări obținute 

Denumirea instituției Titulatura cursului/ 
facultății 

Perioada/ Anul Diplome/ certificate 

City University of 
Seattle, Washington 
State Apostile, Seattle 
(USA) 

Management Financiar Martie 2006 – 
Noiembrie 2007 

Master in Business 
Administration (MBA) 

ASE, Academia de Studii 
Economice  

Management – 
Managementul 
Companiei 

1993 - 1997 Diplomă de economist 

Arthur Andersen Business Audit 1991 Certificat 

Global Business Project Management 2006 Certificat 

Arthur Andersen Private Banking 
 

1999 Certificat 

IBR, Institutul Bancar 
Român 

Contabilitate generală; 
Tranzacții inernaționale; 
Evaluarea performanței 
întreprinderii; Procesul 
de adecvare a capitalului 
la riscuri (ICAAP) 

2001 
2002 
2016 

Diplome 

Atlas Consel Leadership, Comunicare, 
Arta prezentăriii 

2013 Certificat 

BRD, Grup Societe 
Generale 

Bursa 1999 Certificat 

 

Experiența profesională  

Postul și organizația Perioada/ Anul Descrierea responsabilităților 

FRC – Fondul Român de 
Contragarantare 
Membru Directorat 

2017 - prezent Coordonare activități operaționale, economice 
și alte departamente (conform ROF și mandat) 

FRC – Fondul Român de 
Contragarantare 
Director – Direcția 
Managementul Riscului 

2015–2017 -Elaborare a politicilor generale si specifice, a 
procedurilor de risc si provizioane ale FRC, 
precum si de studii, analize și rapoarte de risc, 
inclusiv Basel III;  
-Monitorizarea implementării politicilor de risc, 
a riscurilor operaționale și de lichiditate 
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utilizând indicatori specifici. 

FRC – Fondul Român de 
Contragarantare 
Șef Serviciu Risc 

2014 - 2015 -Elaborare a politicilor generale si specifice, a 
procedurilor de risc si provizioane ale FRC, 
precum si de studii, analize și rapoarte de risc, 
inclusiv Basel III;  
-Monitorizarea implementării politicilor de risc, 
a riscurilor operaționale și de lichiditate 
utilizând indicatori specifici. 

Alpha Bank Romania SA 
Director Coordonator 

2005-2014 -Coordonarea managerială și operațională - 
sucursală principlă și agenții arondate; 
-Participare la realizarea strategiei de grup 
privind bugeltele alocate; 
-Realizarea țintelor de vânzare în volum și 
structură; 
-Managementul resurselor umane (30 salariați); 
-Responsabilă cu integrarea și implementarea 
politicilor grupului, precum și cu identificarea de 
soluții strategice în perioade critice, corelat cu 
menținerea nivelului de profitabilitate, la nivelul 
grupului coordonat. 

BRD – Grup Societe 
Generale - Grup 
Academiei, Bucuresti 
Șef serviciu Credite Mari 
Corporații 

2004-2005 -Elaborarea noilor proceduri privind analiza 
financiară a contrapartidelor comerciale în 
scopul acordării finanțărilor bilanțiere și 
extrabilanțiere; a raportărilor, către SG Paris, 
privind riscul suveran, de portofoliu, de 
colateral, etc. 
-Aprobare, implementare și monitorizare dosare 
de credit și provizioane; 
-Responsabilități legate de: formarea internă 
privind analiza financiară a întreprinderii, 
proceduri și aplicabilitate; revizia creditelor 
neperformante, înregistrărilor contabile privind 
creditele. 

Citi Financial-Citi Grup 
Romania, București 
Director adjunct  
Departament Credite 
Retail 

2004, iulie - septembrie -Analiza creditelor retail-persoane fizice; 
supervizare fluxuri procese de creditare; -
Elaborarea de proceduri de credit pentru 
persoane fizice; de raportări interne și externe, 
inclusiv responsabilități legate de recrutarea și 
formarea personalului și a strategiilor privind 
noile produse de creditare retail; 

BRD – Grup Societe 
Generale – SMCC 
Șef Departament Credite 
– Mari Clienți corporativi 

2001 - 2004 -Elaborarea noilor proceduri privind analiza 
financiară a contrapartidelor comerciale în 
scopul acordării finanțărilor bilanțiere și 
extrabilanțiere; a raportărilor, către SG Paris, 
privind riscul suveran, de portofoliu, de 
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colateral, etc. 
-Aprobare, implementare și monitorizare dosare 
de credit și provizioane; 
-Responsabilități legate de: formarea internă 
privind analiza financiară a întreprinderii, 
proceduri și aplicabilitate; revizia creditelor 
neperformante, înregistrărilor contabile privind 
creditele. 

BRD – Grup Societe 
Generale, Direcția 
Control Central de Risc 
Analist senior  risc  

2000-2001 -Analiza de risc de credit al contrapartidei 
comerciale; 
-Elaborarea de opinii de risc în procesul de 
creditare al BRD, precum si de raportări privind 
riscul suveran; 
-Analiza riscului de piață și a riscurilor privind 
contrapartidele bancare, expuneri, limite, etc. 

BRD – Grup Societe 
Generale, Direcția 
Sinteza – IAS, București 
Analist financiar 

1999-2000 -Translatarea situațiilor financiare statutare în 
conformitate cu cerințele IAS, inclusiv 
traducerea IAS; 
-Colaborare cu auditori externi; 
-Participare în procesul de due diligence 
privatizare BRD. 

BRD – Grup Societe 
Generale, Direcția 
Contabilității Generale 
Analist contabil 

1998-1999 -Raportări bailanțiere și participare la 
elaborarea balanțelor băncii; 
-Elaborarea de rapoarte către BNR, participare 
la elaborarea de monografii și scheme contabile 
pentru operațiuni de creditare, provizioane și 
articole extrabilanțiere. 

Banca Agricola SA, 
București 
Ofițer de cont 

1997-1998 -Operațiuni de front office pentru clienții retail 
și corporate; customer care. 

 

Alte activități executive și ne-executive 

Postul și organizația/ 
institutia 

Perioada/Anul Descrierea responsabilităților 

FRC – Fondul Român de 
Contragarantare 
Membru al Comitetului de 
Contragarantare 

2014 - 2017 Aprobare/ respingere/ amânare plăți de 
contragaranții  

Alpha Bank Romania SA -  
Președinte al Comitetului de 
Credite la nivel de grup 

2005 - 2014 Aprobare credite până la incidența sumei de 
450.000 euro. 

 


