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Nationaiity: Romanian
: 20 March 1975

Status: Married, one child
Military service: fuifilled

EDUCATION

Main studies:

1993 - 2997
Acaderny of Economica! Study, “Finance, insurances, Banks and Stock Exchange” University
Bucharest, Romania .

[2006 - 2010
|ACCA, Association of Chartered Certified Accountants
Feliow Member

2017 - 2020
EMBA, Executive Master Business Administration at University of Sheffield

Qualificatian and Training:

396
rourse of Stock Markets and Stock Exchange organized bythe institute of Stock Exchange

092
Expert accountant, mernber of Expert Accountants Sody in Romania
i
i

007e auditor in Romania, member of Chamber pf Financial Auditors in Romania

iza =Azi
Chartered Management Institute, Level 7 Dipiorna în Strategic Management and

adership

A40



LAp
PROFILE

A confident, versatile and enthusiastic bilingua! Chariered Financial Analyst, with extensive experience gained providing filancial

solutions to multinational corporate clients and an in-depih knowledgecf gioba! environments, processes and transactional îiqws,

Acknowledged as a highly focused analytical st:ategist and natural leader wih the ability to de:elop and maintain long-term,
productive relationsh:ps at all tevels of seniority. Anticipales risks and provides plens and solutions that reduce costs and ințprove
profitability, ihereby r"ealing top priority business needs,is financial; aware when implementing siralegies, consistenily excgedi

targets to ensure maximum impact and resulis. Possesses exesileni coimmunication, technical and analytical skilis needed to

monitor and evaluate finarcial activities, as well asbroad trading experience af money markeis, coinmoditias, and a wide rahge ot
derivative producis, Liaises effectively with various stakeholders lo determine the risk appetite of the business, atong wih executing
multiple project opportunitias, winningavazious incentives and awards. |

is now seeking an opporiunity to vork În a role tha! văl! enhance axisting expertise vâthin an innovative remit,

KEY KNOWLEDGE, SKILLS&EXPERTISE
e  Leadarehip - Strong leadership skills promoting drive and focus within tearns as a strong forward planner. Experie: în

coaching and mentoring, staff training and development.
o Teamwork — Team management liaison expert, working eftectively and confidenty within cross functional teațas to

achievsthe correct outcome and towards the altainrnent of shared goals.
o  Analyticai - Macroeconomic and market research, market trends, scanario analysis, following regulatory compliai

o.Strategic — Develops a clear vision and planning goals against a wide sange af KPIs, bubding an effective strong dalivery

team via communicalion, negoliation and infiuencing. Experienced in business process improvemeni, change

management, project management, risk management and stakeholder management, i

a  Ralstionchi management — Effectivaly builis and develops collaborative strategic and business partnerships through
respect and trust with intemal and external staehoiders and colieagues. Possasses a strong undesstanding of client!
business from a risk perspective. |

e  Gormimunieation — A confident and articulate communicator, liaises and collaborates effectively with all stakeholdei 2, vâth

the ability to cleariy explain complex financial information. Provides guidance and relevant information to achieve business
objectives,

e Customer service — Delivers consistent, proactive ard excepțional custorner service to inaximise clientsatisfaction ty

explaining services in a comprehensive manner, detalling features, benefits, impact and costs.
e Financial - Financial markeis information and pricing: Bioomberg, Reuters, Wall Street, Kondor, Suramit, Murex, financial!

risk, FX plationms, commodities markeis and hedging (cil, mstals, agricultura).

e Technical î4S Office (Word, Excel (VBA), PowerPoint).
o Languages -— Engjish, Romazian.

o  Dedication —Areliable and fexible professional that ihrives în a demanding environment that is keen to continupusiy
team and deveiop new skilis. Always delivers zecuraie resulis, on time and within fight timescales and is adapiatle to

change. i

KEY ACHIEVEMENTS
|

o  Acceleratad profit by devising and implementing setiiemeni tradas vită otherbanks, making |

to employ this product (/NG Bank M.V,

Optimised client engagemnent by bulding toois to make clionis aware of market risk exposure, including scsnario anal!

Spearheaded changes văl fzont office; systetns, improving uoikttous (ING Bank N. Y)

Exceaded position expectations anachievec tao ING 'izli ofFame awerds (ING Bank N.V/

Enhanced business development by becoming oneof ine fissi dealers în ING Bucharest to trade complex structured

derivative products (ING Bank N.V.)

e Instrumental in the launch of nevr products, increasing options forprivata wealth management clients (ING Bank N.V,

e  Collaborated with team to implement new front diflce system and electronic transaction platform (ING Bank AY.)

e  Achieved the highest number of structured deposiis tradied and the biggest notional value (Raifioisen Bank Romania ȘA)

o

sce

Note first beri în Rorlaria
|



e  Manageda project to improve operational fovs and systems, sating îhe team îwo hours per day (Raiffeisen Ba
Romania SA)

e. Increased organisationalefficiency by coordinating the eTreasury trade platform project (Raiffeisen Bank Romania SA)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

MET Romania Ensrgy duty 2017 - presentRisk Manager
e Responsible for credit risk, market risk, KYC compliance and profitabiity reporting.
a  Implementing strategies t minimise exposure and maintain contsol.
e  Developing risk management controis and contingency plans.
e  Communicating recomrnendations to senior management.
e  Datermining the risk appeiite of the business, implementing and monitoring ctedit and risk policies.
e Structuring deals vith clients from a credit risk perspective,

ING Bank i. August 2007 — July 2017
Senior Corporate Saisa Dealer Octobar 2009 — July 2017

o  Oversaw traciing of all typesofderivatives products, including foreign exchange, interes rates, and commodities, vithin
natural resources, automotive chemicals, and real estate industries.
Monitored changes in îhe local and ofishore markeis to identity and act on potential business cpporiunities.
Advised €1004;+ corporate clients on designing, implementing, and falling hedging strategy.
Applied macroeconomic andmarketresearch towards marketing initiatives.
Maximised client satisfaction by delivering top quality sales services.
Established and cultivated superior clisnt relationships in close collaboration vith relaționship managers,
Responsib!e for product management for interest raies derivatives, managing the entire product flow including indidative
pricing and execution.

ocs...

bi

Corporate Sales Dealer August 2097 — Soptember 2009
Managed, maintained, and developed client porifoțios.
Conducted client meetings and presentations.
Performed proactiveselling of different hedging structures,
Generated trading ideas to maximise profit,
Coflaborated with the IT departmentto test savaral front office systems.
Trained employees on company road show processes,
Coached and mentored new hires.

DCI

i

i

|

Raiffeisen Bank Romania SA 2005 — 2097 ţ

Treasury Salas Deaiar |

e Client-facing role retaiing to contract rescissions and payroli procsssing using specialised and general software.
e Consistent communication with accounts departmenito ensure projects delivared on time.
o Always met deaxllines and developed and maintained excellent clientrelationships.

SSIF Confident invest SA
Broker

e  Managed client portfolio and advised clients on issued securities,
e  Monitored financial markets to develop portfolios,

|

|

2004 — 2005 |

|

e  Purchased and sold securițies for clients, |

|

|

|

|

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS, EDUCATION & TRAINING

Professional memberships
CFA Institute CFA Charter holder

Education
Acaderay of Ecenomic Studies, Bucharest, Romanla Bachelor of Science (BSc) Banks and Capital Markeis

Training
London Financial Studies . Structured Products: Design, Pricing, and implementation,
AAA Learning Presentation, Selling, and Negotiation Skils
The ING Group Negotiation isaining, Sales Masterclass: Raise the Bar

Skills training
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Curriculum vitae
informaţii personale

Nume/ Prenume

Adresă

Telefon

E-mai

Naţionalitate

Data naşterii

Sex

Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi și responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţi sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectonulde ectivitata

BARBU Horaţiu Cătălin
Str. CremeniţaNr.2, Bl. A, Sc. A, et.3, Apt. 21, Sector 2, București, cod poștal 022813

0751 865433

horatiu.barbuQgmail.com
Română

26.10.1965

Masculin

2017- Prezent

Consilier superior
e Participarea la elaborarea strategiilor, programelor și actelor normative subsecvente

regiementării activităților industriei naţionale de apărare
o.Participareala activităţi de reprezentare și colaborare tehnică ale industriei naţionale de

apărare cu structuri abilitate din Sistemul Naţional da Apărare, Ondine Publică și Siguranță

Naţională şiisau cu structuri E/NATO precum și în coraisiile/comitetele mixte de colaborare

tehnico-militară

Ministerul Economiai ! Direcţia Industria da Apărare
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1 Bucureşti

Execuţie / administrație publică centrală

2016 - 2014

Lociiitor şef serviciu

o Participarea la conducerea/coordonarea activității arhivistice desfășurate în Ministerul Apărării

Naţionale și activităţilor Serviciului Istoric al Armatei (Arhivele Militare Naţionale Române)

o Elaborareași implementarea politicilor în domeniul cerostășii, protejării și administrării fondului

arhivistic al Ministenului Apărării Naţionale

Statul Major General, Serviciul Istoric al Armatei,

Str, Drumul Taberei Nr. 7H, Sectorul 5, București

Conducere / militar

2044 - 2005

Şei serviciu / secţie ! birou

> Managementul resurselor și fluxului informaţional
o  Conducarea / coordonarea implementării obiectivelor strategice și operaționale ale entității în

conformitatecu prevederile legale incidente și a documentelor programatice departamentale

Ministerul Apărării Naţionale, Departamentul pentru relația cu Parlamentul şi informare publică,

Str. Izvorar. 110, Sectorul 5, Bucureşti

Conducere / militar

2006 - 2003

Ofiţerspecialist
a. Proieciarea, planificarea, bugetareaşi evaluarea activităţilor intemaţionale

o Elaborarea documentelor de concepție potrivit domeniilor de responsabilitate

Ministenu! Apărării Naţionale, Departamentul pentru relaţia cu Pariameniul și informare publică,

Str. Izvor nr. 410, Seciorul 5, Bucureşti

Execuţie / militar



Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţi sausectorul de activitate

Perioada

Funcija saupostul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Nuznele şi adresa angajatonului

Tipul activităţi sau eectorul de achitate
Perioada

Funciia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numete şi adresaangajatorului

Tipul activităţi sau sectorul da activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea ! diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profeslonele dobândite

Nummeta şitipul instibuțial de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în deificarea naţjanatăsau
intemaţională

Perioada

Calificarea ! dipioma obținută

Disciplinele principate studiate /

compstențe profesionale dobâniite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/urnizorului deformare

Nivelul în clesiticarea naţională seu
intemaţionată

Perioaca

Calificarea ! diptoma obținută

Disciplinele principale studiate !

compgtenţe profesionale dobândite

Nummale și tipul instituției de învăţământ
1 furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaționată

Perioada

Calificarea | dizlorna obținută

Disciplinele principale studiate
/competenţa protestonala dobândite

Numele şitipul instituţai de învăţământ
Htumizorului de formare

Nivelul în clasificarea najională sau
intemaţională

2003 — 2001

Şef tură

2 Conducerea, coordonarea și controlul desfășurării activitățitor specifica de câtre personalul

operativ din subordine
o Planificarea, conducerea şi evaluarea instrucției / formării psrsonalului oparativ

Statul Majorai ForțelorAeriene, Brigada 1 Rachete Sol - Aer, Bucureșiă

Conducere / militar

2001 - 1995

Oiier specialist
a Conducerea / controlu! acthităţitor de exploatareatehnicii specifice precum şi a activităţilorde

planificare, bugetare, conducere și evaluare a asigurării logistice

Statul Major al Forţetor Aeriene, Brigada 1 Rachete Sol - Aer, București

Conducsre | militar

1995 - 1987

Comandant companie / pluton

o Pianlficerea, conducerea şi evaluarea procesului de instrucţie

o Conducerea şi evaluarea subunităţior / echipajetor luptătorilor

Staiul Major ai Forielor Aariene, Brigada 1 Rachete Sol Aer, Bucureşti

Execuţie / miitar

21.05 — 23.06.2012

Manager de securitate - COR 121308 / Certificat de absolvire

Organizarea sistemului de management al securităţi, dezvoltarea profesională de securitate;

organizarea securităţii fizice, organizarea sacurității personalutul; asigurarea securității documentalor

stablirea securității industriala; organizarea securităţii sistemelor infortaetice şide comunicaţii

Centrul Academic internațional pentru Securitate și Justiție

Formare profesionalăaariulților — program de specializare

08 - 19.06.2009

Certificat de participare

Perfezţionare în domeniul leadership-ului strategic

John F. Kenedy School ot Government
1 Harvard University

Program postuniveraitar de periecționare

27.05 - 11.07.2008

Certificat de participare
Perfecţionarea cunoștințelor profesionale și a deprinderilor analitice necesare fabunătățiii și

tanstonmării sistemelor de securitate şi apărare najională prin aplicarea macanismelor de bună

guvermaia şi instrumentelor avansate de management

Defenca College of Management and Technology,

Datence Academy of The United Kingdom ! Oranfield University

Program postuniversitar de psrtecționare

23.09 - 16.12.2005

Centificat de absolvire

Studii avansate de sacuritata

Georga C. Marshal! EuropeanCenter for Security Studies

1 Collegeof Intemational end Security Studies Garmisch-Pastenkirchen

Cura postuniversitar, echivalat cu Colegiul Naţional de Apărare

Horeţu Celbin BARBU.
Cureutum Viiao, pagina 2 gin 3



Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Numela şi tipul instituţiei de învățământ
/umizorului de formare

Nivelul în ciasificarea naţională sau
intemaţională

Perioada

Calificarea ! diploma obținută

Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Nurnele şi tipul instituţiei da învățământ
/tumizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau |
internaţională i

Perioada

Calificarea / diploma obținut

Disciplinele principale studiate / ;

competenţe profesionale dobândite +

Numele şitipul instituției de învăţământ +

/tumizonului de formare

Nivelul în clasificarea naţionată sau
intemaională

Aptitudinişi competențe
personale

Limba matemă

Limba străină cunoscută

Limba Engleză
Limba Franceză

Competenţeşi abilităţi sociale

Competenteşi aptitudini !

organizatorice |

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a catculatorului

Permis de conducere

1998- 1996

Inginer / Diploma da Licenţă

Competenţe în electrotehnică, elecironică şi eleciromecanică tehnologică, utilizarea calculatorului și

prelucrarea informației, antseprenoriale, de comunicare socială

Competenţe cheie în matematică, ştiinţăși tehnologie

Facultatea de Electrotehnică
IUniversitatea Politehnică Bucureşti

Studii universitare de tungă durată

1987 - 1984

Ofiţer aciiv / Diploma de Absolvire

Competenţe în pregălre mistară generală și pregătire militară specială

Competenţe cheieîn istorie, economie, psihologia, pedagogie, filozoiie, limbi străine

Şcoala militară de ofițari aci de ariiterie și rachete antiaeriene „Leontin Sălăjan: din Brașov/ Ministerul

Apărării Naţionale

Studii universitare de scună durată

1984 - 1980

liploma de bacaiaureat

Cultură generală/ Pregătire militară generală

Licul Militar „Dimitrie Cantemir din Breaza
! Ministerul Apărării Naţionale

Liceu

Română

| înţelegere
| Vorbire Scriere |a =: i

| Ascuitare Citire reai Discurs oral Exprimate scrisă |

| ca c2* cz 02 cz |

| [23 82 AZ AZ Br |

()exazovaluaro conform Nivatul Cazivivi European Comun da Referinţă Pentru Limbi Sirina

Mi-am dezvoltat spiritul de echipă şi capacitatea de a conlucra 1 conduce de-a lungul activităţii

profesionale în colective eterogene compuse atât din personal miitar cât și cv, bărbaţi şi fernei.

O foarte bună capacitate de adapter la medii multicuiturale dobândită ca urmare a participării la

aciivități de reprezentare/negocieri, misiuni intemaţionale, cursuri şi vorkshop-urilor în țară și în

străinătate;
O bună capacitate de comunicare obținută prin exercitarea responsabilităţior profesionale şi prin

participarea individuală sau în echipe complexe la seminarii, sirpozioane şi grupuri de luctu din

domeniul de expertiză.

Am elaborat şi implementat proiecte de reorganizare ale unor enitâţi de nivel secție/senviciu; am

coordonai, într-o organizaţie neguvermemenială proiecte sociale implicând accesarea fondurilor

europene; coautoral standardului ocupaţional "Manager de Securitate” COR 121306; am proiectat,

pregălit şi participat la conducerea a numeroase activităţi de protocol intern și intemaţional; am

gesiionat/pariicipat la gestionarea relaţiilor unei structuri ministeriale centrale de nivel departament cu
! instituţi guvemamentale şi neguveamentale din țară și străinătate.

Electrotehnică, Electronică şi Electromecanică tehnologică.

Utilizator avansat în folosirea aplicaţilor detip “Office”*

e  Familiarizat cu aplicaţii de grafică vectorială şi prelucrarea imaginilor“;

a  Uliizator avansatal intemetului”.
(() ALIZIOţ și doprinelri dobânda în context profesional prin cursuri şi în Umpul bor

Catsgoria B, dia anul 1996.



= Evaluation of capacity planning - recommendation of production options in Group based
on customer profitability and capacity

= Reporting to Group CFO; direct reports from Controllersofthe Eastern Region
businesses

2097 - 2010
Liquidation Manager -— SEGEZHA PACKAGING DOO, Croatia, Zagreb and SEGEZHA PACKAGING
DOO, Serbia, Backa Palanka
Responsibilities include:

= Prepare liquidation plans and authorize ail transactions in the liquidation process
= Managing sale of fixed assets and remaining inventories and conclude respective sale-

| purchase agreements with external parties or other entities from Group
i

= Managing the cash-flow and re-payment bank loans and other creditarsin liquidation
| process
| = Responsible with re-payment of rermaining share capital and delete the companies from

Trade Registers

2004 - 2005
Financial Controlter — KORSNĂS PACKAGING DOO, Serbia, Backa Palanka
Responsibilities include:

«  Conirolofail financial, accounting and payrol! activities
u Member of management team
= Financial adviser tothe director concerning accounting and investments
»  Analysisof financial results and ensure proper contro! of company assets
a  Preparing and monitoringthe budget, the forecasts and roliing forecasts
= Contact with banks, insurers, accountants, unions, legal adviser, internal and external

auditors
= Contact with the Group Finance Team and Senior Management in Sweden
= Responsible forboţh statutory reporis and group reports under IAS

000 - 2004[era Controlier — Financial and Accounting Manager, KORSNĂS PACKAGING Romania

gisesponsibilities include:
n Control ofali financial, accounting and payrol! activities
»  Memberof management team
= Financial adviser to the director concerning accounting and investments
» Analysis financia! results and ensure proper control of company assets
u  Preparing and monitoring the budget, the forecasts and rolling forecasts
= Contactwith banks, insurers, accountants, unions,legal adviser, internal and external

auditors
n Contact with ihe Group Finance Team and Senior Management in Sweden
= Responsible for both statutory reports and group reports underIAS

2999 - 2000
Economist, Accounting Departament, ALUKGNIGSTAHL SRL, Bucharest, Romania
Responsibilities include:

=  Maintaining financial-accounting operations connected with the cash-flow


