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E U R O P E A N  
 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  IOVU MIRELA 

Adresă  Bucuresti 

Naţionalitate  Romana 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

• Perioada (de la – până la)   4.08.2011 - Prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  CEC BANK SA -  Calea Victoriei Nr. 13, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director-Vicepresedinte al Comitetului de Directia 

 • Perioada (de la – până la)  11.06.2011 – 3.08.2011 

• Numele şi adresa angajatorului  CEC BANK SA -  Calea Victoriei Nr. 13, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Proiect Senior - Cabinet Presedinte 

• Perioada (de la – până la)  29.12.2008-10.06.2011 

• Numele şi adresa angajatorului  CEC BANK SA -  Calea Victoriei Nr. 13, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director-Vicepresedinte 

Perioada (de la – până la)•    01.08.2007- 28.12.2008 

• Numele şi adresa angajatorului  CEC BANK SA -  Calea Victoriei Nr. 13, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Directia Conformitate /Director Directia Juridica si de Conformitate 

• Perioada (de la – până la)   19.03.2007- 31.07.2007 

• Numele şi adresa angajatorului  OTP BANK ROMANIA: CENTRALA, Calea Buzesti nr. 65, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Directia Juridica, Reglementari Interne si Control Intern 

• Perioada (de la – până la)   19.12.2005- 18.03.2007 

• Numele şi adresa angajatorului  ALPHA BANK ROMANIA SA-CENTRALA, Calea Dorobantilor 237B, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Directia Arierate 

• Perioada (de la – până la)   15.02.2002- 18.12.2005 

• Numele şi adresa angajatorului  ALPHA BANK ROMANIA SA- CENTRALA, Calea Dorobantilor 237B, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic coordonator directie/Director adjunct Directia Juridica-Aria I 

• Perioada (de la – până la)  01.05.1997-14.02.2002 

• Numele şi adresa angajatorului  Banca Turco Romana SA-Centrala 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sectorul financiar - bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  secretar al CD/CA/AGA, consilier juridic Directia Juridica 

• Perioada (de la – până la)  Septembrie 1995-30.04.1997 

• Numele şi adresa angajatorului  Bayindir Insaat Ticaret Sirketi-Sucursala Bucuresti/Bayindir Holding 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Management proiecte 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent al Directorului General 

• Perioada (de la – până la)   Februarie 1992 – Septembrie 1995 

• Numele şi adresa angajatorului  SC VICTORY IMPEX SRL, Bucuresti, SC OMR SRL, BucurestiSC M.O.N.I.C.A. SRL, 

Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Comert, import-export 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent al Directorului General 
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STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE   

Perioada (de la – până la)  2012-prezent 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Scoala Doctorala de Drept a Facultatii de Drept – Universitatea Bucuresti 

Student doctorand  

   

• Perioada (de la – până la)  2013-2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 International Compliance Association/The University of Manchester-Manchester Business 

School  

Diploma Postuniversitara in Guvernanta, Risc si Conformitate 

   

• Perioada (de la – până la)  8 iunie 2014- 7 octombrie 2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 ACADEMIA ROMANA 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Bursa doctorala  in cadrul proiectului: “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, 
sincronizare, durabilitate” al ACADEMIEI ROMANE/„Efectele implementarii in legislatia nationala a 
Recomandarii Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o noua abordare a esecului in afaceri si a 
insolventei”; 

   

• Perioada (de la – până la)  2003-2005 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 City University of Seattle, Washington  

MBA in management financiar 

   

• Perioada (de la – până la)  1990-1996 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti-Facultatea de Drept/ 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu – Facultatea de Drept 

• Numele calificării primite  Licenta in stiinte juridice 

 

• Perioada (de la – până la)  1984-1988 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul Pedagogic-Constanta 

 

ALTE CURSURI/CALIFICARI OBTINUTE 
 

• Perioada (de la – până la)  2018 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Harvard Kennedy School of Executive Education 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “Rethinking Financial Inclusion” 

• Perioada (de la – până la)  2018 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 European Financial Markets Association (EFMA) 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 „Learning Experience – Digital transformation” 

• Perioada (de la – până la)  2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Fundatia pentru Schimbari Democratice, Bucuresti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Mediator 

• Perioada (de la – până la)  2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Formenerg SA, Bucuresti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Formator 

• Perioada (de la – până la)  2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Joint Vienna Institute si EBRD, Viena 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “Managing Your Business, managing Yourself for Achieving Better Results” 

• Perioada (de la – până la)  2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Banca Mondiala, Rio de Janeiro 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 ”Training on Finance and private Sector Development”, 

• Perioada (de la – până la)  2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 ATTF, Luxembourg si IBR 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 ”COMPLIANCE & PREVENTION OF MONEY LAUNDRY” 
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• Perioada (de la – până la)  2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Bancar Roman, Bucuresti  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “INTERNATIONAL BANKING SUMMER SCHOOL-IBSS” 

 

• Perioada (de la – până la)  2005 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 United Nation Institute for Training and Research, Geneva (UNITAR) 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “MECHANICS OF LOAN AGREEMENT” 

 

• Perioada (de la – până la)  2004 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 United Nation Institute for Training and Research, Geneva (UNITAR) 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 ”NEGOTIATION OF FINANCIAL TRANSACTIONS” 

 

• Perioada (de la – până la)  2004 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 United Nation Institute for Training and Research, Geneva (UNITAR) 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 ”ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION” 

 

• Perioada (de la – până la)  1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Bancar Roman, Bucuresti  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “INTERNATIONAL TRADING OPERATIONS” 

 

• Perioada (de la – până la)  1998 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Bancar Roman, Bucuresti  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “CAPITAL MARKETS” 

 

• Perioada (de la – până la)  1998 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Bancar Roman, Bucuresti  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 “PAYMENT METHODS IN INTERNATIONAL TRADES” 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

  PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 
dar care nu sunt recunoscute 

neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă. 

    

LIMBA MATERNĂ  Romana 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

  Engleza 

• Abilitatea de a citi  Fluent 

• Abilitatea de a scrie  Fluent 

• Abilitatea de a vorbi  Fluent 

  Franceza 

• Abilitatea de a citi  Bine  

• Abilitatea de a scrie  Bine 

• Abilitatea de a vorbi  Bine  
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane 
 într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o 

activitate 
în care munca de echipă este 

esenţială. 
(de exemplu cultură, sport, etc.) 

 Leadership, spirit de echipa, sociabilitate, capacitate de adaptare la medii multiculturale, 
capacitatea de a inspira schimbarea mentalitatii, o foarte buna capacitate de comunicare la toate 
nivelurile organizationale interdepartamentale si institutionale 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi  
activitatea altor persoane, proiecte şi  
gestionaţi bugete; la locul de muncă,  

în acţiuni voluntare (de exemplu în 
domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

 Pragmatism, perseverenta, persuasiune, capacitatea de elabora si pune in aplicare strategii, 
orientare catre obtinerea rezultatului si catre  managementul performantei, capacitatea de 
adaptare cu usurinta la situatii noi, capacitate de a lucra sub presiune pentru realizarea 
obiectivelor, in termenele date 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 
de echipamente, maşini, etc. 

 Cunoastere foarte buna  a programelor informatice Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook) 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, literatură, etc. 

 Design interior, pictura, lectura 

 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 Abilitatea de a investiga, analiza si rezolva probleme, capacitatea de invata  si deprinde repede 
cunostinte si competente noi , capacitatea de a motiva si incuraja intr-un mod armonios si sinergic 
echipa, atat in calitate de coechipier cat si leader de echipa, pentru a performa si obtine cele mai 
bune rezultate; curiozitate, empatie 

   

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  - Membru al Grupului de Suport Juridic al EUROPEAN PAYMENT COUNCIL -SEPA, in calitate de 
reprezentant al Asociatiei Romane a Bancilor; 
- Membru si vicepresedinte al ASOCIATIEI CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL 
FINANCIAR BANCAR ; 
 - membru al ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU DREPT BANCAR SI FINANCIAR-ROMANIA; 
 - Membru fondator si secretar general al LIGII DE COOPERARE ECONOMICA, ELEC-Romania 
- Membru de onoare al ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA PERFORMANȚEI ÎN EDUCAȚIE 
- Membru al PROFESSIONAL WOMEN NETWORK, Romania; 
 - Membru al ASOCIATIEI ANALISTILOR FIANANCIARI DIN ROMANIA; 
- Membru fondator si vicepresedinte al ASOCIATIEI DE MEDIATORI DIN DOMENIUL 
FINANCIAR BANCAR “FINBAN”; 
- Membru al ASOCIAŢIEI PENTRU STUDII ȘI PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE (ASPES); 
- Membru de onoare al ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA PERFORMANȚEI ÎN EDUCAȚIE; 
- Membru al INSTITUITULUI INTERNATIONAL AL ARBITRILOR COMERCIALI AUTORIZATI; 
- Membru al ASOCIATIEI INTERNATIONALE DE CONFORMITATE; 
- Mediator autorizat, inactiv; 
- Arbitru comerial la Curtea de Arbitraj International de pe langa CCIR, inactiv; 
- Practician in insolventa, inactiv. 
 

 


