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DANIELA ȘERBAN 

+40(0) 742 242 662, Daniela.serban@gmx.com 

LinkedIN Facebook Instagram 

 

REZUMAT 

 

Profesionist orientat către dezvoltare și inovare, specializat în finanțe și comunicare, cu o experiență consistentă în 

piețe de capital, presă și consultanță, cu expertiză în comunicare strategică, afaceri publice, dezvoltare organizațională. 

A inițiat, fondat și este Președintele Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, care își propune să 

implementeze cele mai bune practici în comunicarea companiilor listate la bursă cu investitorii și întrunește unele 

dintre cele mai mari companii din România listate la bursă. În ultimul an s-a implicat atât în activități politice fiind 

candidat la alegerile europarlamentare, cât și în inițiative civice, susținând principii de afaceri responsabile și de 

protecție a mediului.  

A construit echipe de la zero, a condus și implementat multiple proiecte de succes, cu durate de execuție strânse, 

inclusiv inter-instituționale, cu rezultate consistente. Prin intermediul diverselor grupuri de lucru a fost implicată în 

schimbarea unui set de acte legislative, cum ar fi Codul Fiscal, Legea piețelor de capital și Regulamente ASF. Cu o 

expunere media constantă, contribuie, în permanență la creșterea nivelului de educație antreprenorială și financiară, 

precum și la popularizarea anumitor cauze sociale: economia circulară, crearea de centre multidisciplinare pentru copiii 

cu nevoi speciale.  

A fost admisă la doctorat în Finanțe, în 2019, cu bursă, cu media 9,37 și va studia Factorii determinanți ai dezvoltării 

piețelor de capital.  

 

EXPERTIZĂ ȘI CALIFICĂRI  

Studii: 

Doctorat Finanțe (în curs), Master - Finanțe Corporative, Licență - Finanțe, Bănci și 

Asigurări 

Expertiză: 
Managementul Proiectelor, Comunicare Strategică, Relații Guvernamentale, Vânzări,  

Marketing Digital 

Limbi vorbite: Româna - Nativă, Engleza - Fluent, Rusa – Fluent 
 

 

EXPERIENȚĂ POLITICĂ  

Membru CNPP, Economie și Antreprenoriat, Digitalizare, PLUS Iul 19 – prezent 

A contribuit la analiza și redactarea propunerilor de măsuri urgente pentru dezvoltarea piețelor de capital, creșterea 

nivelului educației antreprenoriale și financiare, precum și alte subiecte de fiscalitate sau creștere a atractivității 

României în fașa investitorilor străini. A participat la redactarea primelor propuneri în cadrul grupului corespondent din 

cadrul PLUS S1, în perspectiva pregătirii candidaților pentru alegerile locale. A fost voluntar pentru organizarea 

Convenției Naționale din decembrie 2019. 

Candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, PLUS Ian 19 – Mai 2019 

În urma unui proces de selecție format din 3 etape, în cadrul PLUS, a fost inclusă în lista partidului și ulterior în lista 

comună a Alianței 2020 USR PLUS. Prima etapă de selecție a constat în evaluarea criteriul atractivității electorale 

(30%), respectiv votul membrilor de partid, după care s-a situat pe locul 16. Etapa a doua a fost evaluarea unei Comisii 

de selecţie pentru criteriul competenţei candidaţilor (40%). A treia etapă a inclus evaluarea Biroului Naţional al PLUS 

rezultat în urma Convenţiei Naţionale privind diversitatea şi meritul organizaţional (30%). În cadrul PLUS locul final a 

fost 22 și în lista de pe buletinele de vot ale alegerilor din 26 mai 2019 locul a fost 36 - Specimen buletin de vot. 

În ziua votului a fost observator în 51 secții de vot din București, Prahova și Dâmbovița. În timpul campaniei a 

participat la numeroase evenimente în București și Ilfov, precum și Sibiu (susținere conferință de presă), Călărași, 

Constanța, Timișoara. În cadrul campaniei electorale a coordonat desfășurarea evenimentelor din Chișinău: conferință 

de presă, întâlnire cu alegătorii, vizită fabrică locală, întâlnire cu mediul de afaceri local.  

Mențiuni presă: Europa Liberă, turnulsfatului.ro, agora.md 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ   

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, București  

ARIR este organizație neguvernamentală și non-profit, înființată cu scopul de oferi actualilor și potențialilor emitenți 

de acțiuni sau obligațiuni o platformă de dezvoltare a profesioniștilor din domeniul relației cu investitorii. ARIR a fost 

fondată de Bursa de Valori București, ALRO, Franklin Templeton Management – Suc. București, Electromagnetica, 

Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban. Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, 
Purcari, Banca Transilvania, Idea Bank, BRK Financial Group s-au alăturat ca Membri Asociați. www.ir-romania.ro  
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Președinte, Director General (part time)   Oct 18, Mar 19 - prezent 

Coordonează și implementează strategia și planul de acțiuni, relația cu media, atragerea de noi membri și echipa 

executivă. Prin inovație în comunicare a reușit dublarea numărului de membri în primul an de activitate, 

implementând o serie de proiecte de evaluare, educație și promovare a Relației cu Investitorii. A reușit să genereze  

peste 700 mențiuni media în primul an de activitate. Internațional, a încheiat cooperări cu Asociația corespondentă 

din UK și a prezentat la conferința regională din Orientul Mijlociu și Africa de Nord și întrunire globală a asociațiilor 

globale din Paris. Participă ca speaker și moderator la numeroase conferințe pe teme economice, de investiții, energie. 

Mențiuni presă: ZF Live, hotnews.ro, stiripesurse.ro, Adevarul.ro, profit.ro, Bursa.ro, Romania-insider.ro, etc. 

 

 

Asociația Economiei Circulare (AEC)  

ONG înființat în urmă cu patru ani care promovează conceptul de economie circulară în Romania. Organizează 

evenimente care implică oamenii activ în susţinerea acestui tip de economie. 
 

Partener Sep 19 – prezent 

A contribuit la organizarea Circular Yardsale, conferință, ateliere de economie circulară și expoziție cu vânzare a 

produselor care respectă principii de afaceri circulare (mobilier, farfurii comestibile, artă și haine). În continuare își 

propune să extindă proiectul prin identificarea antreprenorilor interesați de domeniu și susținerea acestora cu 

consultanță, expertiză tehnică și finanțare.  

Mențiuni presă: Radio România Actualități, Antena 1, Agerpres, Campanie Money.ro, Bursa.ro 

McGuireWoods Consulting, București  

 

McGuireWoods Consulting este în top 15 companii de lobby din SUA, specializată în afaceri publice, care oferă 

consultanță în relații guvernamentale, comunicare strategică și dezvoltarea afacerilor, fondată în 1998 în SUA, cu 

birou în România din 2007. McGuireWoods Consulting LLC este o filială a McGuireWoods LLP, firmă de avocatură 

de top cu peste 1000 de avocați în 20 de orașe din SUA și Europa. 

 

Strategic Communications and Public Affairs Coordinator Oct 17 – Mar 19 

A coordonat și a contribuit la elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și planurilor de acțiune în afaceri publice 

și comunicare strategică, în funcție de obiectivele clienților și nevoile specifice, în diverse industrii. A gestionat 

relația cu media, campanii de Relații cu Investitorii și campanii de afaceri publice pentru clienți. A contribuit la 

elaborarea evaluărilor privind evoluțiile din media, implicațiilor politice și impactul asupra diverselor industrii. A 

gestionat eforturile de marketing și relațiile cu presa ale companiei.  

Mențiuni în presă: Money.ro Speaker: Fake News – Threat to National Security, Moderator: Forumul Investitorilor 

 

Bursa de Valori București, București  

  

Bursa de Valori București (BVB) este instituția fundamentală a pieței de capital din Romania, în calitate de operator 

de piață și de sistem, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). BVB oferă platforma prin care 

companiile, în căutare de finanțare pentru dezvoltarea afacerii, se intersectează cu investitorii în căutare de 

oportunități de investiții.  

 

Director, Departamentul de Relații cu Investitorii și Relații Publice Sep 15 – Oct 17 

A determinat o creștere exponențială a acoperirii în media pentru subiectele legate de bursă prin intermediul unei 

abordări inovatoare, deschise și proactive cu presa, a fost implicată în campanii de promovare a pieței de capital din 

România, atât la nivel local, cât și în străinătate (Londra, New York, Tokyo, Varșovia, Praga, Budapesta). A 

consolidat relația cu agențiile internaționale de evaluare a piețelor de capital în vederea obținerii statutului de Piață 

Emergentă (includere Watchlist de către FTSE Russell în Septembrie 2016 și promovare în Septembrie 2019). A 

reprezentat compania în fața investitorilor străini, partenerilor de afaceri și presă.  

Principalele proiecte coordonate: InvestingRomania.com, singura platformă de analiză și relații cu investitorii din 

ECE condusă de BVB în parteneriat cu o agenție de presă, primul concurs real de tranzacționare Condus de 

Randament, cel mai mare Forum al Investitorilor Individuali organizat de BVB (500 persoane), APPLY BVB, un 

instrument unic de comunicare pentru companie, 7/24 Capital, nucleul unei viitoare televiziuni online.  

A fost premiată pentru Cel mai bun Departament de Relații cu Investitorii din ECE, de către Biznis Polka, în 

Varșovia, în Septembrie 2017.  

Mențiuni în presă: Ziarul Financiar, Zf.ro, PROTV, Antena 3, Radio Romania Actualitati, Agerpres, Wall-Street.ro.  

 

Manager Feb 14 – Sep 15 

A propus conceptul, a coordonat și implementat noul website al BVB - www.bvb.ro. A fost manager de proiect pentru 

eliminarea celor opt bariere sistemice care împiedicau dezvoltarea pieței de capital din România, care a inclus în 

principal activități de relații guvernamentale și management de proiect, finalizat prin modificarea principalelor legi și 
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regulamente incidente piețelelor de capital, inclusiv Codul Fiscal. Proiectul a fost urmat de un roadhsow internațional 

de promovare a piețelor de capital din România, către investitori instituționali, custozi globali și agenții de evaluare. A 

contribuit la atragerea de noi investitori / clienți internaționali urmare a eforturilor de promovare a pieței de capital din 

străinătate. A asistat mai mulți investitori instituționali străini la deschiderea contului și înregistrarea fiscală în 

România. 

 

Financial Controller Nov 11 – Feb 14 

A implementat noi formate de raportare financiară a BVB, în calitate de companie listată, a contribuit la elaborarea 

bugetelor, previziunilor și estimărilor financiare. A coordonat activitățile companiei în relația cu investitorii, inclusiv 

întâlniri cu analiștii, conferințe telefonice și roadshow-uri. 

 

Membru al Comitetului Indicilor din cadrul BVB Iulie 11 – Dec 12 

A coordonat dezvoltarea primului indice de tip benchmark, conform prevederilor UCITs (BET-BK, lansat în iunie 

2012). A fost implicată în managementul indicilor BVB și ajustărilor periodice.  

 

Consilier al Directorului General  Nov 10 – Nov 11 

Pregătirea prezentărilor și discursurilor, interviurilor în presă și a evenimentelor cu participarea DG. Implementarea 

primului set de bune practici în ceea ce privește activitățile de Relații cu Investitorii a BVB imediat după listare (Iunie 

2010), inclusiv întâlniri cu analiști, conferințe telefonice și roadshow-uri. Susținerea de prezentări zilnice, în direct, 

despre piață de capital la The Money Channel. 

 

The Money Channel, București  

 

Operatorul primei televiziuni de business din Romania.  

 

Editor piețe financiare, Prezentator Realizator       Nov 08 – Oct 10 

A prezentat zilnic rapoarte despre evenimentele principale din piața de capital locală, inclusiv rezultatele financiare 

ale companiilor listate la bursă. A realizat interviuri cu oameni cheie din piața de capital locală și o serie de interviuri 

cu directorii generali ai principalelor burse din regiune (Viena, Praga, Varșovia, Istanbul). A realizat ediții speciale 

dedicate pieței locale de capital, precum și primul concurs pe teme economice ”Testul de afacereză” . 

 

SSIF Muntenia Global Invest, București  

  

Companie de brokeraj de acțiuni, care oferă servicii de intermediere financiară pentru investitori individuali.  

 

Broker, Trader produse derivate  

A gestionat relația cu clienții - companii atât pentru piața de acțiuni, cât și derivate ~100 clienți activi, urmare a 

autorizării CNVM (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare) (anterior ASF). 

 

EXPERIENȚĂ ACADEMICĂ   

Doctorand Finanțe, Academia de Studii Economie Oct 19 – Prezent 

 

Obiectivul studiului privind Factorii determinanți ai dezvoltării piețelor de capital este de a analiza evoluția unei baze de 

date extinse de burse. Aceasta va include cel puțin 50 de burse din întreaga lume, în perioada post-criză economică 

mondială, pornind de la intervalul 2008-2017, prin includerea unei analize multilaterale a indicatorilor de performanță și 

dezvoltare a acestora și determinanții acestora. Prin analiza combinată a determinanților atât de tip macroeconomic, cât și 

instituțional își propune să identifice factori noi care să contribuie la dezvoltarea piețelor de capital și să testez impactul 

celor confirmați în intervalul post-criză. Analiza se va concentra pe includerea atât a indicatorilor macroeconomici, cât și 

a celor de tip instituțional care nu au fost analizați până în prezent, cum este statutul pieței de capital atribuit de instituții 

internaționale, sau indicatori analizați până în prezent doar pe baze de date mai mici, cum sunt indicatorii de guvernanță 

ai Băncii Mondiale.  

 

EDUCAȚIE, CURSURI DE INSTRUIRE, DISTINCȚII 

 

2019 - Prezent Doctorat, Finanțe, Academia de Studii Economice București (bursă, 9,37) 

2017-2019 Master, Finanțe Corporative, Academia de Studii Economice București (10) 

2004-2008 Licență, Finanțe Bănci și Asigurări, Academia de Studii Economice București (notă 9,66) 

2018 
Premiu pentru înființarea Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă, acordat de 

www.FinancialIntelligence.ro  

2017 
Premiu pentru Cel mai bun Departament de Relații cu Investitorii din ECE, acordat de către Biznis 

Polka, în Varșovia. 

mailto:Daniela.serban@gmx.com
http://www.money.ro/in-culisele-testului-de-afacereza/
http://www.financialintelligence.ro/
https://www.romaniajournal.ro/bucharest-stock-exchange-and-medlife-awarded-at-warsaws-cee-capital-markets-awards/


 

Daniela Șerban  | +40(0)742 242 662 | Daniela.serban@gmx.com 
 

Pag | 4 

2015 Participare în City of London Programme, colaborare de 10 săptămâni cu JP Morgan, London 

2009 Examen CFA Level 1 (Câștigătoare a bursei pentru jurnaliști) 

2007 
Primul câștigător al Testului de Afacereză, organizat de Money Channel, concurs național pe teme 

economice cu 5.000 participanți 

AFILIERI 

 

Mai 16 - Mar 19 

  

Vicepreședinte, Comitetul de Piață de Capital, American Chamber of Commerce in Romania 

(Amcham)  

Aug 16 - Prezent  Membru al Institute of Sales and Marketing  
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