
Curriculum vitae  
 

                                                                                                                  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANTAL CRISTIAN GABRIEL 

Adresă  

Telefon Fix:     Mobil:  

E-mail  

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii  
  

Stare civilă  
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

  

  

Experienţa profesională  
  

 
 
 

 

Perioada 01.10.2012 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat ADMINISTRATOR SI ASISTENT ÎN BROKERAJ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

consultanţă, negociere şi intermediere în asigurări, asistenţă în brokeraj pentru Transilvania 
Broker 

Numele şi adresa angajatorului SC Certasig Insurance Agent de Asigurări SRL, str. Sabinelor nr. 38-40, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

intermedieri în asigurări non-viaţă. 

  

Perioada 01.10.2012 -31.01.2018 

Funcţia sau postul ocupat FUNCŢIONAR ECONOMIC, REGIM  PART-TIME 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

dispecerizare, planificare serviciu pază, întocmire planuri pază, coordonare personal pază, 
atribuţii economice 

Numele şi adresa angajatorului SC Task Security Services SRL, str. Austrului nr. 12, sector 2 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

servicii pază, securitate, transport valori, protecţie. 

  

Perioada 01.08.2002 - 28.12.2010 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT ASIGURĂRI  CREDITE DE EXPORT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabilitati:2006 – 12/2010, expert Direcţia Asigurări Reasigurări 
- analiza solicitărilor de asigurare n nume şi cont stat pentru riscul de neplată la extern precum 
şi de modificarea condiţiilor iniţiale ale acestor asigurări; 
- analiza solicitărilor de asigurare n nume şi cont propriu pentru riscul de neplată la extern 
precum şi de modificarea condiţiilor iniţiale ale acestor asigurări; 
- activităţi de analiză economico-financiară specifică asigurărilor a agenţilor economici  
- realizarea notelor de propunere pe baza dosarelor analizate 



 01.08.2004 – 2006 expert Direcţia Garanţii, Asigurări, Finanţări 
- analiza documentaţiilor privind solicitările de bonificaţie de dobndă (pnă n luna mai 2005)  
- analiza solicitărilor de asigurare n nume şi cont stat pentru riscul de neplată la extern precum 
şi de modificarea condiţiilor iniţiale ale acestor asigurări; 
- activităţi de analiză economico-financiară specifică asigurărilor a agenţilor economici 
- realizarea notelor de propunere pe baza dosarelor analizate 
01.08.2002 – 01.08.2004 analist Direcţia Analiză 
- analiza documentaţiilor privind solicitările de bonificaţia de dobndă 

Numele şi adresa angajatorului Banca de Export Import a României EXIMBANK SA Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate bancară, finanţări, garantări, asigurări de credite de export 

  

Perioada 25.11.1991 - 01.08.2002 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU LOGISTICĂ,  APROVIZIONARE,  TRANSPORTURI,  ADMINISTRATIV, 
SECURITATE  BANCARĂ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

07.05.2001 – 01 08 2002 prin reorganizare – economist direcţia Logistică cu aceleaşi atribuţii  
01.10.1996 – 07.05.2001 prin reorganizare – şef serviciu Direcţia Logistică cu aceleaşi 
atribuţii  
01.10.1995 – 30.09.1996 prin reorganizare – coordonator colectiv cu aceleaşi atribuţii  
25.11.1991 – 30.09.1995 Banca de Export Import a Romniei SA şef serviciu aprovizionare-
transporturi, administrativ, securitate bancară; - subordonaţi direcţi 20; - elaborarea 
propunerilor de BVC, a normelor de lucru specifice; - coordonarea activităţilor de 
aprovizionare, ntreţinere şi service pentru echipamente electronice; - coordonarea gestionării 
şi exploatării parcului auto; - coordonarea activităţilor de ntreţinere şi curăţenie cu personal 
propriu şi prestatori externi; - ntocmirea de situaţii, raportări periodice. - coordonarea 
activităţii de securitate bancară, control acces, transport valori, PSI, comunicaţii, pază. 

Numele şi adresa angajatorului Banca de Export Import a României EXIMBANK SA Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

achizitii/logistica/aprovizionare 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1986-1991  

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, analiză financiară, buget, administrare resurse, analiză riscuri financiare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe Contabilitate 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză nivel mediu scris, citit, conversaţional 
  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  bune capacităţi de comunicare, capacitate de analiză şi soluţionare, experienţă în organizare 
  şi coordonare, relaţii foarte bune cu colegii şi subordonaţii 

  



Competenţe şi aptitudini tehnice    2015 – Institutul de Management în Asigurări prin Societatea de Training în Asigurări  -    
   cursuri de  pregătire continuă a intermediarilor în asigurări 

2012 - SC Accept Consulting SRL - cursuri de specializare Manager de Securitate cod COR 
121306 
2010 – Ascendis – Tehnici de vânzare şi negociere produse şi servicii Eximbank 
2008 – Sediul Eximbank “Tehnici de negociere şi vânzări”  
2007 - Export Credit Insurance – curs organizat de SID Slovenia  
2006 – Actual Training – Strategii şi tehnici de tranzacţionare cu instrumente financiare 
derivative. Fundamente ale instrumentelor financiare derivative  
2006 – Proideas – Prevenirea şi combaterea spălării banilor 
2006 – Actual Training – metode de plată externe 
2005 – Institutul de Asigurări – cursuri de asigurări generale 
2004 – Eximbank SA – produse şi servicii de calitate superioară 
2004 – Eximbank SA – Internet şi intranet-securitatea datelor 
1999 – IBR – cursuri de specializare în securitate bancară 
1996 – IBR – Managementul activelor 
1996 – IBR – cursuri de pregătire contabilitatea agenţilor economici 
1995 – CECCAR cursuri de pregătire evaluatori economico-financiari 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  utilizare permanentă a calculatoarelor personale din 1990  Word, Excel. Power Point,  

  

Permis(e) de conducere permis categoriile A şi B 
  

 


