
 

CURRICULUM VITAE 
 

CRISTIAN FLORIN ȘAITARIU, CFA 

Informaţii personale  

  

Adresă   București, Sector 4 

E-mail cristian.saitariu@eximbank.ro 

Naţionalitate Română 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

 Noiembrie 2019 - Prezent 

 
Membru executiv al Consiliului de Administrație și Vicepreședinte executiv al 
EximBank S.A.  

  Coordonarea activității comerciale şi de trezorerie  
 
 Banca de Export-Import a României – EXIMBANK S.A. 
 

 Instituție financiar - bancară 
 
  
  Iunie 2018 – Noiembrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat   Director Direcția Clienți Companii Mari și IMM-uri, First Bank Romania 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Menținerea și dezvoltarea relației de afaceri cu clienții persoane juridice (gestionarea 
clienților cu cifră de afaceri anuală de peste 1 mil. euro), inclusiv clienți internaționali; 

- Coordonarea și dezvoltarea unei echipe de aproximativ 50 persoane, directori regionali, 
manageri de relații, analiști financiari și asistenți de vânzări; 

- Definirea și implementarea strategiilor de  creștere a vânzărilor, active și pasive, a 
profitabilității segmentelor de clientelă corporate și IMM; 

- Stabilirea și negocierea termenilor și condițiilor aferente atât facilităților de credit, cât și 
diferitelor servicii bancare oferite clienților corporate și IMM; 

- Supervizarea analizei de credit în vederea evaluării cantitative și calitative a clientelei 
pentru fundamentarea deciziei de business; 

- Membru în Comitetul de Credite și Comitetul de Active și Pasive, susținând activ aplicațiile 
de credit în fața structurilor de conducere și a reprezentaților din cadrul fondului de 
investiții JC Flowers și a BERD - acționarii băncii; 

- Structurarea tranzacțiilor și monitorizarea atentă a riscurilor aferente (riscuri financiare, 
acționariat, piață, industrie, riscul de tranzacție); 

- Expunere pe o gamă variată de sectoare de activitate (producție, agricultură, comerț, 
retail, distribuție, infrastructură și construcții, alimentație, utilități), prin vânzarea de 
produse și servicii pe nevoile clienților: capital de lucru, linii de finanțare, sindicalizări, 
tranzacții punte, finanțarea proiectelor;  

- Participarea în cadrul procesului de due-dilligence și ulterior în preluarea clienților de la 
Bank Leumi, entitate achiziționată de JC Flowers/First Bank în iulie 2019 

- Începând cu 1 mai 2019, direcția a preluat în aria de acoperire și responsabilitate toată 
clientela persoane juridice, inclusiv clienții IMM-uri și Centrele de Afaceri prin care se 
desfășoară activitatea cu aceste entități; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instituţie financiar-bancară 
 

Perioada    Septembrie 2016 – Mai 2018 

Funcţia sau postul ocupat   Director General, SC Jidvei România SRL 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Conducerea și coordonarea compartimentelor funcționale în scopul îmbunătățirii 

activității acestora; 

- Gestionarea patrimoniului societății, în limitele fixate prin lege și hotărârile 

administratorului; 

- Analizarea și evaluarea tuturor contractelor de credit în care societatea este parte, în 

vederea optimizării structurii de costuri; 

- Monitorizarea activității de vânzări și încasări în vederea îmbunătățirii proceselor, 

optimizării structurii de prețuri și creșterii profitului; 

- Reprezentarea generală a societății în raporturile juridice cu terții, în limita mandatului 

conferit de administratorul societății; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Producție 

 
Perioada 

 
  Octombrie 2013 – August 2016 

Funcţia sau postul ocupat   Director Executiv Adjunct, Direcția Clienți Corporate, Piraeus Bank România 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Definirea și implementarea direcțiilor strategice de corporate banking; 

- Dezvoltarea strategiilor de marketing și vânzări (prin gestionarea clientelei persoane 

juridice cu cifră de afaceri anuală peste 5 mil. euro), vizând în principal lărgirea bazei de 

clienți, creșterea volumelor și a veniturilor; 

- Dezvoltarea și lansarea de produse și servicii pentru clienții persoane juridice; 

- Gestionarea relației cu clientela corporate și atragerea de clienți noi (peste 140 mil. euro 

credite noi acordate în cursul anului 2014); 

- Vânzarea încrucișată a produselor de Trade Finance, cash management și trezorerie; 

- Membru în Comitetul de Credite și Comitetul de Active și Pasive; 

- Menținerea unei bune colaborări cu celelalte departamente în vederea maximizării 

satisfacției clienților și creșterii calității serviciilor oferite; 

- Dezvoltarea de parteneriate strategice cu alți participanți ai pieței financiare (EximBank, 

Fondul de Garantare); 

- Elaborarea unor rapoarte periodice de activitate și prezentarea lor către organul de 

conducere; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 

 
Perioada 

 
  Mai 2007 – Septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat   Director Executiv, Direcția Clienți Corporativi Mari, BCR – Erste Bank România 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Definirea și implementarea strategiilor de  creștere a vânzărilor, active și pasive, a 

profitabilității segmentului de clientelă corporate; 

- Membru în Comitetul de Credite și Comitetul de Active și Pasive, susținând activ aplicațiile 

de credit în fața structurilor de conducere și a reprezentaților din cadrul Grupului (Viena); 

- Structurarea tranzacțiilor și monitorizarea atentă a riscurilor aferente (riscuri financiare, 

acționariat, piață, industrie, riscul de tranzacție); 

- Expunere pe o gamă variată de sectoare de activitate (producție, agricultură, comerț, 

navigație, retail, distribuție, infrastructură, alimentație, utilități), prin vânzarea de produse 

și servicii pe nevoile clienților: capital de lucru, linii de finanțare, sindicalizări, tranzacții 

punte, finanțarea proiectelor; 

- Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de finanțare internațională; 



  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 

 
Perioada 

 
  Martie 2006 – Mai 2007 

Funcţia sau postul ocupat 
  Director Executiv, Direcția Dezvoltare Afaceri și Produse Corporate, Banca Comercială 
Română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Gestionarea relațiilor de afaceri cu clienții persoane juridice (întreprinderi mici și mijlocii, 

municipalități, clienți corporate mari); 

- Manager de proiect pentru trei programe importante ocazionate de procesul de 

privatizare al BCR; 

- Definirea și implementarea strategiilor de  creștere a vânzărilor, active și pasive, a 

profitabilității segmentului de clientelă corporate; 

- Coordonarea activităților din rețeaua de centre comerciale corporate privind tranzacțiile 

efectuate de către acestea; 

- Definirea și acordarea de produse noi clienților persoane juridice; 

- Monitorizarea portofoliului de credite acordate și inițierea acțiunilor corective; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 

 
Perioada 

 
  Aprilie 2004 – Martie 2006 

Funcţia sau postul ocupat 
  Director Executiv Adjunct, Direcția Dezvoltare Afaceri și Produse Corporate, Banca 
Comerciala Română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Gestionarea relației de afaceri cu principalii clienți ai băncii; 

- Inițierea, dezvoltarea și menținerea relației de afaceri cu clienții persoane juridice 

(întreprinderi mici și mijlocii, municipalități, clienți corporate mari); 

- Structurarea tranzacțiilor și negocierea ofertelor de credit și a termenilor din contracte, cu 

respectarea prevederilor legale și a normelor interne; 

- Implicarea într-un proiect de consultanță împreună cu un consultant german pentru 

optimizarea Liniei de Afaceri Corporate a Băncii; implementarea recomandărilor și 

acțiunilor propuse; 

- Definirea, testarea și optimizarea paletei de produse și servicii bancare pentru clientela 

corporate, prin prisma calității, promovării și standardelor de servire; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 

 
Perioada 

 
  Octombrie 2003 – Aprilie 2004 

Funcţia sau postul ocupat   Director Executiv, Directia Analiza de Credit si Contractare, BCR – Leasing SA 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea și monitorizarea activității Departamentului de contractare și vânzări, în 

vederea dezvoltării relației de  afaceri cu clientela de leasing; 

- Coordonarea și dezvoltarea echipei de analiști de credite, în vederea optimizării 

propunerilor de credite și înaintarea lor către Comitetul de Credite; 

- Monitorizarea activității Departamentului Logistic și oferirea de suport pentru efectuarea 

procedurilor vamale pentru bunurile în leasing; 

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 



 
Perioada 

 
  Octombrie 2002 – Septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat   Manager de relații senior, Direcția Managementul Clienților, Banca Comercială Română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Inițierea, dezvoltarea și monitorizarea clienților persoane juridice din portofoliul de clienți 

alocați; 

- Prospectarea pieței pentru identificarea unor oportunități noi de afaceri și clienți 

potențiali; 

- Negocierea caracteristicilor produselor și serviciilor oferite; 

- Oferirea și implementarea unor soluții de cash management pentru clienții din portofoliu; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 

 
Perioada 

 
  Nov 2000 – Septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat   Manager de relații, Direcția Managementul Clienților, Banca Comercială Română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Inițierea, dezvoltarea și monitorizarea clienților persoane juridice din portofoliul de clienți 

alocați; 

- Menținerea unui contact permanent cu clienții prin organizarea de întâlniri periodice; 

- Inițierea de propuneri de credite și prezentarea lor către Departamentul de Risc 

Management; 

- Monitorizarea operațiunilor clienților și informarea superiorului direct asupra 

eventualelor probleme; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Instituţie financiar-bancară 

 
Perioada 

 
  Iunie 2000 – Octombrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat   Manager de relații  

Numele şi adresa angajatorului   Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 

 
Perioada 

 
  1999 – 2000  

Funcţia sau postul ocupat   Economist 

Numele şi adresa angajatorului   Banca Comercială Română Sucursala Sector 4  

Perioada   1998 

Funcţia sau postul ocupat   Internship 

Numele şi adresa angajatorului   Banca Comercială Română, Direcția Trezorerie/Piețe de Capital 

Perioada   1997 

Funcţia sau postul ocupat   Internship 

Numele şi adresa angajatorului   Bankcoop Bank, Direcția de Creditare 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

2016-2018 

London Stock Exchange și UniCredit  

 

ELITE Program  - training de doi ani pentru companii din Europa în vederea pregătirii 
pentru listarea la bursă  

Perioada 2002 – 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

  Institutul CFA, USA 
 



Calificarea / diploma obţinută 
 
                                              Perioada 

CFA (Chartered Financial Analyst) 
 
2005-2006 

            Numele şi tipul instituţiei de 

                                       învăţământ                 

         Calificarea / diploma obţinută 

  HEC Montreal în parteneriat cu Universitatea BCR 
 

Executive Development Program 

Perioada 
            Numele şi tipul instituţiei de 

                                       învăţământ  
         Calificarea / diploma obţinută 

1999-2000 
Academia de Studii Economice, Specializarea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
 
Master Doctoral School of Finance and Banking 

               Perioada 
            Numele şi tipul instituţiei de 

                                       învăţământ 
 

Perioada 
            Numele şi tipul instituţiei de 

                                       învăţământ 
 

Alte specializari/certificari 
 
                                              Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                             Program 
 
                                             Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                             Program 
                                              
                                             Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                             Program 
                                             
                                              Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                             Program 
                                               
                                              Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                              Program 
                                              Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                              Program 

1995-1999 
  Academia de Studii Economice, Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

 
 
1991-1995 
Liceul Sfântul Sava, București 

 
 
 
 
  2010 
  TMI România 

  Leading Change 

 

  2009 

  TMI România 

  Practical Leaderhip 

 

  2009 

  Ascendis România 

  Abilități de negociere 

  2009 

  BCR 

  Analiză Financiară – nivel avansat 

  2007 

  BCR 

  Communication and Presentation Skills 

  2002 

  BCR 

  Managementul Calității 

                                              Perioada             
                   Numele şi tipul instituţiei 
                                              Program 
                                              Perioada 

Numele şi tipul instituţiei 
                                                Program                  

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei 
Program 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

  2001 

  BCR 

  Risk Management 

  2000 

  Citibank 

  Financial and Foreign Exchange Markets 

  1998 

  Citibank 

  Banking Management 

Limbi straine  Limba engleza- nivel profesionist 

  

 


