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Informaţii personale  

Nume / Prenume GHERGUS, Nicolae 

Domiciliu  

Telefon    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate romana 
  

Data naşterii  
  

  
  

  

Experienţa profesională 
relevanta 

 

  

Perioada 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte în Consiliul de Administratie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare Firma de Investitii, membru în Comitetele consultative  

Numele şi adresa angajatorului SSIF BRK Financial Group SA, companie listata la BVB 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de Investitii Financiare 
 

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator / Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrativ / Executiv 
Conducere operationala Institutie Financiara, Autorizație ASF ‘’Conducator’’, coordonator al Consiliului 
de administrare de portofoliu (pana la 31.12.2017) 

Numele şi adresa angajatorului SSIF Confident Invest Bucuresti SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de Investitii Financiare 
 

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar Consiliu de Administratie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Secretariat CA și AGA, asigurarea conformitatii juridice a actelor emise, redacatare procese verbale și 
hotarari de consiliu și adunare generala, alte atributiuni de consultanta juridica. 

Numele şi adresa angajatorului Electromontaj SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta / Industrie 
 

Perioada 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Auditor Intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea conformitatii în legătura cu cerintele obligatorii impuse de legislatia de piața de capital, 
implementare reglementari privitoare la gestiunea înformatiilor privilegiate, asistenta în legătura cu 
derularea operatiunilor corporative, adunarilor generale ale actionarilor, validarea corespondentei cu 
ASF și BVB. 



   
 

Numele şi adresa angajatorului Severnav SA, Drobeta Tr. Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta / Industrie 
 

Perioada 2006 - 2017 

Funcţia sau postul ocupat Membru/Vicepresedinte Consiliu Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrativ 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Brokerilor din Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de Investitii Financiare 
 

Perioada 2006 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru Consilul de Administratie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrativ 

Numele şi adresa angajatorului Casa de Compensare Bucuresti, Entitate membra a Grupului BVB 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Operatiuni de compensare a tranzactiilor cu instrumente financiare 
 

Perioada 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Trainer (Autorizat ASF) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de broker / control intern, cursuri de initiere in piata de capital 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Brokerilor din Romania  Organism de Formare Profesionala 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare profesionala in Servicii de Investitii Financiare 
 

Perioada 2010 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Trainer (autorizat CNFPA); Expert Curricula 

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs ''Instrumente Financiare utilizate in UE si modalitati de implementare in Romania'' 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Brokerilor din Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare profesionala in Servicii de Investitii Financiare 
 

Perioada 1997 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director de Operatiuni / Broker / Trader 

Activităţi şi responsabilităţi principale Executiv, toate nivelurile ierarhice ale unei Institutii Financiare, toate atestatele necesare operarii pe 
piața de capital. 

Numele şi adresa angajatorului Active International SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de Investitii Financiare 
 

Perioada 1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare de utilaje navale 

Numele şi adresa angajatorului Santierul Naval Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constructii navale 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finante si Asigurari Cantitative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Specializare 



   
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management si Marketing Bancar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Bancar Roman 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (fost TCM) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ''Politehnica'' Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1985 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica - Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul ''Ion Majorescu'' (teoretic) Giurgiu 

  

Perioada 1997 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Autorizatii Piata de Capital – Conducator, Administrator, Agent de Servicii de Investitii Financiare, 
Agent de Bursa (BVB), Agent de Bursa (Piata Rasdaq), lector Asociatia Brokerilor (organism de 
formare profesionala). 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
 Romana 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B1 
Utilizator 

Independent 

Limba Franceza  B1 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B1 
Utilizator 

Independent 
B1 

Utilizator 
Independent 

B1 
Utilizator 

Independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Lucru in echipa – nivel foarte bun 
 capacitate de adaptare – nivel foarte bun 
 capacitate de comunicare – nivel bun 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 leadership – nivel bun 
 capacitate de organizare – nivel excelent 
 management de proiect – nivel foarte bun 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  competente de control – nivel foarte bun 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 competente de utilizare aplicatii tip Office – nivel foarte bun 
 competente de utilizare aplicatii grafice – nivel bun 

  

Permis de conducere Auto cat B (1996), Naval cat C,D (2009) 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

