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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume Dănănău Cristian-Florin 
Adresă Calea Griviței, București 

  
Naţionalitate română  

  
Data naşterii 11 aprilie 1970 

  
Sex masculin  

  
Experienţa 

profesională 
 

  
Perioada aprilie 2017-prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

expert, Cancelaria Băncii Naţionale a României, Corpul de control al Guvernatorului  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

implementarea şi monitorizarea sistemului de control intern managerial, efectuarea de inspecţii interne 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Banca Națională a României 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

financiar-bancar 

Perioada decembrie 2006-martie 2017 
Funcţia sau postul 

ocupat 
inspector, serviciul inspecție instituții financiare nebancare și instituții de plată, Direcția supraveghere 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

supravegherea și monitorizarea off-site și on-site a instituţiilor financiare nebancare, instituţiilor de plată și a 
instituțiilor emitente de monedă electronică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Banca Națională a României 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

financiar-bancar 

Perioada noiembrie 2006-decembrie 2006 
Funcţia sau postul 

ocupat 
referent de specialitate, serviciul reglementare prudențială bancară 1, Direcția reglementare și autorizare 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

participare la elaborarea reglementărilor privind transpunerea Directivei 2006/48/EC în legislația națională secundară 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Banca Națională a României 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

financiar-bancar 

Perioada iulie 2004-noiembrie 2006 
Funcţia sau postul 

ocupat 
consilier de integrare  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

elaborarea de materiale de sinteză în legătură cu negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană, în 
domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Printre altele, am publicat articolele „Charles de Gaulle, portretul unui 
preşedinte”, revista “Consilier european” nr. 3/2006, “Alcide de Gasperi sau vocaţia întemeierilor”, revista “Consilier 
european” nr.5/2006, “Carta Europeană pentru Intreprinderile Mici”, revista “Consilier european” nr.5/2006 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Integrării Europene 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

administrația publică centrală 

Perioada ianuarie 2002-iulie 2004 
Funcţia sau postul 

ocupat 
funcționar public: consilier (ian. 2002-ian. 2003, iunie 2003-iulie 2004), șef serviciu (februarie–mai 2003) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

elaborarea de analize și sinteze în domeniul I.M.M. pentru conducerea ministerului /agenției;coordonarea activității 
servicului de analize și sinteze. Printre altele, am contribuit la: elaborarea contribuţiei României la Raportul de 
implementare a Cartei Europene pentru Intreprinderile Mici, pe anii 2002, 2003, 2004, elaborarea raportului 
O.E.C.D./B.E.R.D. “Enterpreneurship and enterprise development-Romania-Policy Review” (2002), elaborarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de Lucru pentru coordonarea implementării măsurilor 
prevăzute în Carta Europeană pentru Intreprinderile Mici (M.O. 399/2003), elaborarea Strategiei Naţionale a 
Proprietăţii Intelectuale (H.G. 1424/2003). Am participat la misiuni în străinătate: Belgia, Grecia,  Republica Moldova, 
Italia și am beneficiat de o vizită de studii în Germania.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie/Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

administrația publică centrală 

Perioada noiembrie 2000-decembrie  2001 
Funcţia sau postul 

ocupat 
analist risc 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

analiza economică şi financiară a dosarelor de credit (balanţa analitică, bilanţul contabil, fluxul de numerar, bugetul 
de venituri si cheltuieli, situatia furnizorilor si a clienţilor), raportarea periodică a operaţiunilor de creditare, operaţiuni 
cu carduri de credit, marketingul direct al produselor de creditare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

BRD-Groupe Société Générale 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

financiar-bancar 

Perioada ianuarie 1997-septembrie 1999 
Funcţia sau postul 

ocupat 
informatician (analist programator) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

conceperea, programarea, testarea, instalarea, mentenanța de produse software – programe de calculator. Stagiu 
de lucru în Franța – iulie 1999 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Glossy S.A., Omnis Group S.A., Teleinvest S.A., Novisana S.R.L. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

industria software 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999-2000 
Calificarea / diploma 

obţinută 
master of business administration – specializarea finanțe (septembrie 2000) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

finanțe corporatiste, contabilitate financiară, comportament organizațional, managementul schimbării, investiții, 
contracte futures și opțiuni etc. 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 
formare 

Şcoala de Studii Academice Postuniversitare de Management, Programul M.B.A. româno-canadian (Academia de 
Studii Economice – University of Ottawa) 

Perioada 1993-1997  
Calificarea / diploma 

obţinută 
licență în economie  - profilul economie mondială (februarie 1998) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

economie mondială, contabilitate, geografie economică, statistică,  comerț internațional etc./economist 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale  

Perioada 1990-1996  
Calificarea / diploma 

obţinută 
licență în informatică (iunie 1995), studii aprofundate în informatică teoretică (iunie 1996) 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

algebră, geometrie, analiză matematică, informatică, rețele de calculatoare, tehnici de programare, fundamentele 
algebrice ale informaticii, optimizare, scheme de programe etc./programare software 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 
formare 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematică 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză C2 C2 C2 C1 C2 
Limba Franceză C1 C2 C1 C1 C1 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

capacitate foarte bună de comunicare, preferinţă pentru lucrul în echipă, experiență în coordonarea unui grup, putere 
de convingere 

  
Competenţe şi 

aptitudini 
organizatorice 

capacitate de analiză şi sinteză, rapiditate în luarea deciziilor, capacitate de asimilare rapidă a informaţiei 

  
Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

editoare de texte: MS Word; programe de calcul tabelar: MS Excel; limbaje de programare: C++, Pascal, browsere: 
Internet Explorer, Mozilla; sisteme de operare: Windows, MS-DOS 

  
Alte competenţe şi 

aptitudini 
punctualitate formală și în livrarea rezultatelor muncii proprii, disponibilitate pentru munca în condiţii de stres, 
preocupare constantă pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale, cunoștințe specifice de audit și control intern (curs 
I.B.R. absolvit în ianuarie 2012) 

  
Permis de conducere categoria B, din iunie 2008 

  
Informaţii 

suplimentare 
Referințe: Costel Stanciu – șef serviciu, Banca Naţională a României, Serviciul inspecție instituții financiare 
nebancare și instituții de plată 
 

  
  

 


