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POZIŢIA

Comisia de Admitere la Tranzacționare BVB

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/2009–Prezent

CEO
Goldring S.A. SSIF, Târgu-Mureș (România)
Consultanta, Guvernanta Corporativa si Intermediere Financiare pe Piata de Capital pentru companii
si persoane fizice in calitate de investitori si emitenti;
Consultanta pentru companii – listari, atragere de capital, consolidare structura actionariat etc.

06/2006–Prezent

Administrator și asociat
GMC Capital SRL, Târgu-Mureș (România)
Managementul activității de dezvoltare proiecte de eoliene și fotovoltaice;

2011–Prezent

Asociat
Capidava Prodcom SRL
Proprietar parc fotovoltaic

04/2005–01/2009

Director Sucursală Tg.Mureș, Agențiile Bistrița și Odorheiul Secuiesc
Carpatica Invest S.A. SSIF, Sibiu (România)
Coordonarea activității unităților pe segmentul retail și corporate în piața de capital;
Realizarea indicatorilor de volum și profitabilitate;
Reușita clasării unității în primele unității di cadrul organizației, clasament pe țară.

09/2003–04/2005

Director Executiv și Asociat
IFC Investiții S.A., Târgu Mureș (România)
Dezvoltare și redactare analize de specialitate în domeniul investițiilor pe piața de capital, susținere
cursuri de specialitate în cadrul companiei și a partenerilor, analiza și managementul investițiilor.

11/2002–06/2003

Director Tranzacționare
Goldring S.A. SSIF, Târgu-Mureș (România)
Coordonarea activității de tranzacționare în unitățile din cadrul companiei;
Realizarea indicatorilor de volum și profitabilitate alocați;

01/2000–10/2002

Trader BVB și RASDAQ
Goldring S.A. SSIF, Târgu-Mureș (România)
Achiziția de clienți pe segmentul PF și IM;
Dezvoltarea relației și extinderea colaborării pe diferite produse din piața de capital, coordonarea
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activității de achiziție în cadrul unităților subordonate sucursalei;
Dezvoltarea unui portofoliu semnificativ și creșterea cotei de piață pe segmentul respectiv;
04/1997–12/1999

Agent Valori Mobiliare
Broker S.A. SSIF, Cluj-Napoca (România)
Tranzacționarea de valori mobiliare pe piața de capital, autorizat BVB și RASDAQ

10/1996–03/1997

Funcționar Birou Privatizare
I.N.L.P. S.A. (România)
Asistență și monitorizarea clienților în derularea procesului de cotare pe piața de capital;
Efectuarea de evaluări și analize pentru valori mobiliare în baza competențelor acordate pentru
intermediere în procesul de cotare pe piața de capital;
Participarea la lansarea unor proiecte de dezvoltare a unor societăți cotate la BVB și RASDAQ;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
21/11/2019–22/11/2019

Spalarea banilor, finantarea terorismului si standarde impuse
intermediarilor
As Financial Markets SRL, Sibiu (România)

08/2018–03/2019

Coach și Director General
GM Masterclass Academy
Modulele: Reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea afacerii/ Managementul companiei şi a
proceselor de business/ Maparea legăturilor structurale dintre departamente şi posturi/ Coaching
pentru accelerarea performanţelor angajaţilor/Managementul gestionarii performantelor angajaților/
Realizarea și implementarea strategiei de business

Business&Leadership Coaching
Module: Leadership Coaching / Metode și tehnici profesionale de coaching
05/2018

Formare profesională - Vânzare consultativă și tratare obiecții
Burcash Training&Coaching SRL

09/2015–12/2015

Curs Speaker Elite
AS TRAINING & COACHING SRL
Module: Group Control: tehnici de angajare a audienței/ Speaker Control: tehnici de autocontrol
emoțional pentru speakeri / Brand Control: strategia de branding personal

Consultant de investiții, Trader BVB, RASDAQ, Agent de bursă
Bursa de Valori București

Masterat „Burse și Piețe de Capital”
Universitatea „Babes Bolyai”, Cluj-Napoca (România)

Masterat „Managementul Afacerilor”
Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș (România)
1997–2001

4/3/20

Facultatea de Științe Economice - Finanțe, Bănci și Contabilitate

© Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Virgil Adrian Zahan

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureș (România)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

engleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C2

C2

C2

SCRIERE

Discurs oral

C2

C2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare

▪ Excelente - organizator de evenimente sociale și specializate pe sesiuni de informare, ca voluntar
pentru fundația Rotary Inernational,
▪ Președinte al Rotary Club Sovata,
▪ Susținător al Invest Club Târgu-Mureș prin participarea și implicarea în organizarea de întâlniri.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Management echipe de vânzări,
▪ Coordonator echipe și manager de proiect.
▪ Competențe în vânzări și negociere,
▪ Funcționarea piețelor de capital și a instituţiilor din piață.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe

▪ Competențe și aptitudini artistice - Colecționar de tablouri
▪ Ale competențe - Pasionat de ski

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
▪ Premiat în cadrul inaugurării anului bursier 2018 pentru “Intermediarul companiilor antreprenoriale
româneşti la BVB”.
▪ Premiul aniversar “România 100” pentru contribuţia la dezvoltarea activităţii de brokeraj acordat de
Asociaţia Brokerilor în decembrie 2018.
▪ Lipsă antecedente penale
▪ Bună reputație personală și profesională

4/3/20

© Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

