Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon
Naționalitate
E-mail
Data naşterii
Sex

Gînţa Anca Ioana
Cluj-Napoca, Calea Turzii 279, scara C, ap.2
+40740005303

Română
anca.ginta@yahoo.com
23.10.1984
Feminin

Experienţa profesională
ING BANK
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

UNICREDIT TIRIAC BANK
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

VOLKSBANK ROMÂNIA,
CENTRUL REGIONAL
ALBA
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

01.04.2017- prezent
Corporate Relationship Manager, Sucursala Cluj
-atingerea obiectivelor de creştere a portofoliului de clienți corporate alocat –
companii cu cifra de afaceri cuprinsă între 2 și 100 mil EUR;
-managementul portofoliului de clienți business alocat ;
-evaluare performața finaciarǎ anualǎ şi semianualǎ;
-creare structuri de finanțare şi garantare;
-analiza financiarǎ a solicitărilor de credit aferente clienților targetați pe segmentul
de business și întocmire documente înaintate spre aprobare.

01.07.2014- 01.04.2017
Manager Relații Clienți Business, Sucursala Cluj
-atingerea obiectivelor de creştere a portofoliului de clienți SME;
-managementul portofoliului de clienți business alocat;
-ȋntocmire rating si performața finaciarǎ anualǎ şi semianualǎ;
-ȋntocmire structuri de finanțare şi garantare;
-analiza financiarǎ a solicitărilor de credit aferente clienților targetați pe segmentul
de business;
-monitorizarea recuperǎrii creanţelor şi a calitǎții portofoliului.

01.06.2012- 01.07.2014
Manager Regional Relații Clienți SME&Corporate (județele AB, MS, SB, HD)
-analiza financiarǎ a solicitărilor de credit;
-ȋntocmire structuri de finanțare;
-atragerea de new business şi vizitarea clienților;
-gestionarea relaţiei cu clienţii din portofoliu, cross-sell şi monitorizare;
-ȋntocmire raportări data quality;
-monitorizarea recuperǎrii creanţelor şi a calitǎții portofoliului;
-ȋmbunǎtǎţirea fluxurilor, normelor şi procedurilor interne legate de creditarea pe
segmentul business.

BANCA TRANSILVANIA
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

ALPHA BANK ROMÂNIA
Perioada
Postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

16.03.2010-01.06.2012
Consultant financiar Divizia Pentru Medici, Sucursala Cluj
-analiza financiară a solicitărilor de credit și ȋntocmire dosar de finanţare;
-prezentarea dosarelor ȋn comitetele de decizie;
-crearea unor soluţii financiare adaptate nevoilor pe baza produselor și serviciilor
puse la dispozitie de bancă;
-managementul şi monitorizarea portofoliului;
-prezentarea produselor bancii în cadrul conferinţelor din lumea medicală în
vederea identificării și atragerii de clienţi noi.

15.07.2008- 15.03.2010
Consilier credite PF, Sucursala Regională Cluj
-consilierea clienţilor în alegerea unei soluţii de finanțare;
-întocmirea documentaţiei de credit;
-întocmirea şi semnarea contractelor;
-urmărirearea recuperǎrii creanţelor;
-administrarea portofoliului şi monitorizarea recuperǎrii creanţelor.

Educaţie şi formare
Doctorat

Prezent
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe Economice,
Contabilitate, anul înmatriculării 2014

Masterat

2010-2012
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,
Cluj-Napoca, Diagnostic financiar şi Evaluare,
catedra de contabilitate ȋn parteneriat cu ANEVAR, absolvent curs de formare
profesională pentru Expert evaluator de proprietăţi imobiliare

Masterat

2007-2008
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,
Cluj-Napoca, Managementul Dezvoltǎrii Afacerilor

Licența

2003-2007
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca, Specializarea Marketing.

Liceu

1999-2003
Colegiul Naţional Inochentie Micu Klein Blaj, profil
Matematicǎ-Informaticǎ

Training-uri şi workshop-uri

1. “Risk Academy”- training intern Unicredit Tiriac Bank (2014);
2. Training intern Pro Credit Bank: a) analiza financiară; b) tehnologie de creditare;
c) matematici financiare; d) tehnici de vânzare; e) training on the job-analist credite
SME (2010, 2011);
3. „Director vânzări/ Formarea şi conducerea unei echipe performante”(Ascendis
România, 2013);
4. „Managementul timpului” şi ”Managementul conflictelor “-training Volksbank
România (2012);
6. „Presentation skills” training oferit de Banca Transilvania prin MTW România;
7. Angajat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/53849 "Aplicarea unui sistem de
competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei
economice şi evaluării de active şi afaceri";
8. Angajat în cadrul protectului "Doctorat European de calitate - EURODOC",

Contract nr. POSDRU / 187 / 1.5 / S / 155450 proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane"
2007-2013.
Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare

Vorbire
Participare la
conversaţie

Scriere

Ascultare

Citire

Limba engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Limba italiană

B1

B1

B1

B1

B1

Nivel european (*)

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Atestat Engleza IELTS scor 6.5 obținut în martie 2019
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

-

gandire analitică;
abilitatea de a găsi soluţii şi de a lucra în proiecte pe deadline;
abilităţi excelente de administrare şi monitorizare acţiuni şi portofolii;
bune abilităţi de vânzare şi negociere;
experienţă în coordonarea unei echipe;
bune abilităţi de comunicare şi gestionarea conflictelor;
bune abilităţi de planificare şi organizare.

Informaţii suplimentare
Publicaţii și participări la conferințe
- 6 articole scrise dintre care:
4 articole prezentate în cadrul unor conferințe internationale din țară și străinatate
5 articole publicate în reviste indexate în baze de date internationale
- 4 participări la conferințe internaționale din țară și din străinatate;
- angajat în cadrul proiectului ”Doctorat European de Calitate - EURODOC”
POSDRU/187/1.5/S/155450 în cadrul căruia am efectuat vizită de studiu la
Universitatea Budapest Corvinus Egyetem, în perioada 30.11.2015-04.12.2015 și am
participat la 11 conferinţe și modulele de cercetare.

