IONUŢ LEONARD ZLATE

Experienţa profesională
august 2009 –
prezent

Octombrie 2007 iulie 2009

2 octombrie 2008 –
15 iulie 2009

1 noiembrie 2002 –
septembrie 2007

1 februarie 2002 –
31 octombrie 2002

1 septembrie 2001 –
31 ianuarie 2002

SC Daris Consult SRL Iasi – Senior Consultant
Responsabilităţi:
- Interim Management
- Consultanta si coaching
- Instrumente de management
SC Bursa Romana de Marfuri SA Bucuresti - Director Executiv – Piete bursiere, membru
al Colegiului Director al BRM
Responsabilităţi:
- Piaţa la Disponibil - organizarea şi urmărirea desfăşurării şedinţelor de tranzacţionare,
administrarea şi dezvoltarea ringurilor bursiere: Ringul produselor petroliere, Ringul
cărbunelui, Ringul produselor agricole, Ringul energiei, Ringul gazelor naturale, Ringul
general al produselor fungibile, Ringul de procesare al combustibililor
- Atragerea clienţilor pentru tranzacţii pe pieţele specializate ale BRM
- Emiterea de cotaţii bursiere
- Startegia de dezvoltare a pieţei bursiere pe ficare ring în parte
- Crearea de instrumente noi de tranzacţionare pe pieţele dezvoltate de BRM
- Reprezentarea BRM în cadrul diverselor workshop-uri, forum-uri, emisiuni TV
SC Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti - Manager responsabil cu calitatea
Responsabilităţi:
- Implementarea standardului de calitateISO 9001:2000 la BRM
- Auditarea sistemulu de management al calităţii
- Legatura cu organismul de certificare
- Verificarea stadiului de implementare
SC Compania de Tranzacţii şi Brokeraj MOLDOVA SA Iaşi (administrator al SC Bursa
Română de Mărfuri SA Terminal Iaşi) - Director Executiv
Responsabilităţi:
- Administrarea şi dezvoltarea pieţelor specializate organizate de BRM: Piaţa Licitaţiilor,
Piaţa la Disponibil, Piaţa Creanţelor;
- Piaţa Licitaţiilor – organizarea şi urmărirea desfăşurării procedurilor pentru vânzarea şi
achiziţia de produse, servicii şi lucrări în conformitate cu regulamentele BRM şi actele
normative din domeniul achiziţiilor sau vânzărilor;
- Piaţa la Disponibil - organizarea şi urmărirea desfăşurării şedinţelor de tranzacţionare,
administrarea şi dezvoltarea ringurilor bursiere: Ringul produselor petroliere, Ringul
cărbunelui, Ringul produselor agricole, Ringul energiei, Ringul general al produselor
fungibile;
- Piaţa Creanţelor - organizarea şi urmărirea desfăşurării şedinţelor de tranzacţionare;
- Conducerea şedinţelor de tranzacţionare pe pieţele dezvoltate de BRM;
- Semnarea contractelor de bursă, rapoartelor de tranzacţionare, rapoartelor de
adjudecare, contractelor comerciale rezultate în urma tranzacţiilor desfaşurate;
- Coordonarea departamentelor din subordine: Operaţiuni-Tranzacţii, Juridic, Marketing;
- Coordonarea şi controlul cu privire la respectarea procedurilor de lucru în cadrul
activităţii BRM Terminal Iaşi;
- Atragerea clienţilor pentru tranzacţii pe pieţele specializate ale BRM;
- Supraveghere, avizare şi control asupra activitaţii desfaşurate în cadrul Terminalului
BRM Vaslui;
SC Necom Net SA Iaşi - Director Executiv
Responsabilităţi:
- Organizarea internă a firmei;
- Dezvoltare portofoliu clienti;
- Strategie de dezvoltare
SC RTC Holding SA Bucureşti – Director magazin „DIVERTA” Iaşi
Responsabilităţi:
- Deschiderea magazinului DIVERTA de pe strada „Sf. Lazar”, Iasi;
- Crearea unei echipe;
- Organizarea fluxului zilnic de activităţi;
- Reprezentarea în relaţiile cu instituţiile statului;
- Marketing si merchandising;
- Creşterea portofoliului de clienţi;

1 septembrie 2000 –
30 august 2001

SC RoServ Consulting SRL Iaşi – Administrator
Responsabilităţi:
- Elaborare de proiecte de finanţare pentru clienti din judetul Iasi;
- Organizarea fluxului zilnic de activităţi;
- Strategia de dezvoltare a firmei;

Educaţie şi formare
2000 - prezent

Aprilie – iunie 2009

Doctorand – Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor (FEAA) –
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Tema tezei de doctorat – „Inflaţia în teoria şi practica economică”
Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specializarea “Introducere în securitatea
naţională” - Ministerul Apărării Naţionale - Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” –
Colegiul Naţional de Apărare

2000 – 2001

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor (FEAA) - Universitatea „Al. I. Cuza”
Iaşi
Studii aprofundate - Strategie şi planificare în marketing

1996 – 2000

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi – Economist licenţiat – Bănci şi burse de valori

Iulie 2006

Iulie 2006

Curs de instruire privind „Administrarea pieţelor specializate” – SC Bursa Romană de
Mărfuri SA Bucureşti
Atestat de „Coordonator de şedinţă pe piaţa creanţelor şi a licitaţiilor”
Curs de instruire privind „Administrarea pieţelor specializate” – SC Bursa Romană de
Mărfuri SA Bucureşti
Atestat de „Broker pe piaţa mixtă şi la disponibil”

Iunie 2006

Curs de specializare „Piaţa Licitaţiilor” – SC Bursa Romană de Mărfuri SA Bucureşti

30 septembrie - 1
octombrie 2008

„Training auditori interni ISO 9001:2000” - “TUV SUD România” Bucureşti

Decembrie 2006

„Manager achizitii” - curs organizat de Expert Consulting Management

Octombrie 2003 –
Ianuarie 2004

„General English: Upper – Intermediate” – curs organizat de Fundaţia EuroEd Iasi

Martie 2002

„Activitatea de Advocacy ca sistem de comunicare” - Center for International Private
Enterprise (CIPE) Romania

Septembrie 2001

„Managementul intreprinderilor mici si mijlocii” - „Centrul pentru Dezvoltare
Economica (CDE)” Bucuresti

Martie 2001

Workshop „Procesul de finantare pentru companiile private” organizat de Osprey
Capital Romania

Martie 1999, 2000

“Entrepreneurship” – curs organizat de Fundatia Romano – Elvetiana
Entrepreuneurship FREE si Universitatea Neuchatel - Elvetia

Iunie - august 1999

Absolvent curs “TOEFL” - Centrul International de Limbi Moderne Iasi

