Cristian Buşu
Rezumat si
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Din septembrie 2014 este membru al Consiliului de administratie al
Electrica SA si presedinte al Comitetului de Audit.
Domnul Buşu este, din 2011 si pana in prezent, lector universitar în cadrul
Academiei de Studii Economice Bucuresti, desfasurand diverse activităţi
didactice şi de cercetare ştiinţifică.
Este, de asemenea, membru al consiliului de administratie si al comitetului
de audit la SIF OLTENIA (din mai 2013) si director sucursala centrala Marfin
Bank Bucuresti (din octombrie 2010).
In cadrul Facultăţii de Management sustine cursuri şi seminarii la disciplinele
„Managementul Investitiilor” şi „Ecotehnologii” la ciclul licenţă şi cursuri şi
seminarii la disciplina „Managementul Portofoliului de Investiţii” la
programul de master MAPP. De asemenea, sustine cursuri şi seminarii la
disciplina „Strategies and Risk” in cadrul Facultatii de Administrare a
Afacerilor cu predare în limbi străine, secţia engleză, ciclul licenţă. Ocupa
pozitia de secretar şi membru al comisiilor de licenţă si cea de coordonator
lucrări licenţă şi dizertaţie. Domnul Buşu este membru a trei proiecte de
cercetare câştigate prin concurs si participa la diseminarea rezultatelor
cercetării prin articole publicate pe tematica proiectelor de cercetare şi
materiale prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
In calitatea sa de director al sucursalei centrale Marfin Bank Bucuresti,
monitorizeaza sucursalele din Bucureşti si coordoneaza activitaţiile
cotidiene operaţionale, realizarea bugetelor de depozite şi credite şi
folosirea resurselor disponibile intr-un mod eficient pentru atingerea
obiectivelor. De asemenea, supervizeaza şi controleaza derularea
procedurilor de achiziţie publică.
Una din responsabilitatile sale este implicarea in definirea obiectivelor
strategice ale sucursalelor, asigurandu-se ca acestea corespund obiectivelor
bancii, cat si crearea unui mediu de lucru eficient, astfel incat fiecare
membru al echipei sa se angajeze si sa se mobilizeze in vederea atingerii
obiectivelor si strategiei bancii.
In perioada 2009-2013, domnul Buşu a fost director economic al Fondului
Proprietatea si membru in Comitetul Reprezentanţilor. In aceasta calitate,
responsabilitatile sale principale au fost urmatoarele: gestionarea
portofoliului de bunuri al Fondului Proprietatea; pregătirea situaţiilor
financiare şi a rapoartelor administrative; iniţierea procedurilor de achiziţii
publice, întocmirea documentaţiei necesare, monitorizarea statusului
licitatiilor pe rol; monitorizarea gradului de atingere a obiectivelor strategice
şi a intereselor fondului în companiile din portofoliu; implementarea de
politici manageriale concurenţiale pentru sectoarele de activitate ale

companiilor administrate; dezvoltarea şi implementarea de strategii
manageriale în cadrul companiilor din portofoliul Fondului.
Anterior a fost timp de patru ani consilier economic in cadrul
Departamentului Economic al Guvernului României., pozitie in care a avut
urmatoarele responsabilitati principale: investigarea trecutului şi a
condiţiilor evoluţiilor sectoriale, precum şi importante contribuţii în ceea ce
priveşte elaborarea unor opinii legate de stabilirea unui nivel de salariu
minim pe economie; asigurarea unui mediu economic concurenţial în cadrul
sectoarelor economice ale Românie odată cu aderarea la UE; participarea
activă la crearea Consiliului Concurenţei; revizuirea şi gestionarea
documentelor cabinetului şi consilierea Prim-ministrului pe baza acestora;
co – dezvoltarea de iniţiative pentru proiectele de lege precum: Legea
investiţiilor, gestionarea mecanismului pensiilor private, restructurarea
Poştei Române.
Intre anii 2000 si 2005 a lucrat pentru Prudential Financial, New York ca
planificator financiar/broker. Principalele sale atributii si responsabilitati au
fost: implementarea şi dezvoltarea de planuri financiare prin utilizarea de
mijloace financiare moderne şi solide precum: acţiuni, obligaţiuni, fonduri
mutuale, planuri de pensii private, deductive, viitoare contracte, contracte
de conturi în marjă, crearea unor tehnici de vânzare şi integrarea lor în
practica de business folosită; analiza portofoliului de investiţii, determinarea
alocării de bunuri bazată pe un program personalizat care să determine
măsurarea corespunzătoare de investiţii înraport cu toleranţă la risc a
fiecărei entitate implicată; evaluarea propunerilor de afaceri ale companiilor
în cautare de a face investiţii şi înaintarea de recomandări personale spre
managementul de vârf.
Domnul Buşu vorbeste fluent engleza si are cunostinte medii de limba
franceza (nivel Europass B1).
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Domnul Buşu este doctor in economie, titlu obtinut la Academia de Studii
Economice din Bucureşti, detinator al unui MBA de la Hofstra University,
New York, si licentiat in administrarea afacerilor in cadrul State University
Of New York.
In anul 2009 a obtinut certificat de absolvire a programului „Financial
Programming and Policies” de la International Monetary Fund Institute,
Washington DC, iar in anul 2002 a obtinut licente de tranzactionare a
diferitelor vehicule financiare pe pieţele de capital de la Security and
Exchange Commission (echivalentul CNVM din SUA).

