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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  Ion POGONARU 
 

Adresă  Str. Aleea Mehedinti nr. 42, Tg. Jiu 

 

Telefon  0749.270.958 

Fax   

E-mail  ionel.pogonaru@gmail.com 

Naţionalitate  Romana 

   

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

• Perioada (de la – până la)  2021  

• Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu. Str. Progresului nr.18. Targu Jiu, judetul Gorj 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate Servicii medicale /Sector bugetar sanatate 

• Funcţia sau postul ocupat Director financiar- contabil interimar 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Functie specifica comitetului director al spitalului . Coordonare activitate serviciii Financiar-contabilitate 
si  Aprovizionare, transport, achizitii publice, contractare   

  
 
 

• Perioada (de la – până la)  2020  

• Numele şi adresa angajatorului Aparegio Gorj SA. Str. Tineretului nr. 8, et 2. Targu Jiu, judetul Gorj 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Captarea, tratarea si distributia apei / Servicii comunitare de utilitati publice 

• Funcţia sau postul ocupat Contabil Sef  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare activitate Departament Economic.   

 

 

• Perioada (de la – până la)  2019  

• Numele şi adresa angajatorului BANCA TRANSILVANIA SA- BANCA TRANSILVANIA Sucursala Targu Jiu. Str. Traian nr. C1 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Bancara 

• Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Sucursala 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare activitate retail. Reprezentant legal al  bancii, alaturi de directorul sucursalei 

 

• Perioada (de la – până la)  2006 - 2018 

• Numele şi adresa angajatorului  BANCPOST SA, Suc. Jud. GORJ, Str. T. Vladimirescu, nr. 25, Tg. Jiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Bancara 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Sucursala 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  
Reprezentantul legal al bancii in relatiile cu comunitatea locala, clienti si personalul din subordine. 
Implementarea politicilor ,normelor , instructiunilor si procedurilor e bancii. Optimizarea structurii si 
coordonarii echipei in vederea  asigurarii  continuittaii eficiente a activitatii acesteia,  atingerea 
obiectivelor de performanta a vanzarii produselor si serviciilor bancii. Asigurarea conformarii 
echipei la politica organizatiei rezultata din  cerintele regulamentelor, normelor, 
procedurilor,instructiunilor. Asigurarea/coordonarea asigurarii controlului intern, Mentinerea 
performantei portofoliului  de surse atrase si plasamente .  
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• Perioada (de la – până la)   2003 - 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  BRD GSG Centrala -  Directia Controlul Central al Riscului 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Bancara 

• Funcţia sau postul ocupat  Analist risc 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Auditarea activitatii de creditare (retail + corporate) in BRD, optimizarea functionalitatii produselor 
de   creditare (retail + corporate) , identificare , cuantificare si propunere solutii de gestiune a  
riscului in toate componentele sale , optimizare norme, instructiuni, proceduri  si aplicatii 
informatice de implementare. 

 

• Perioada (de la – până la)  2002 

• Numele şi adresa angajatorului  BRD GSG Centrala -  Directia Administrarea Generala a Retelei  - Platforma Ibank  (aplicatia de 
gestiune informatica a activitati  desfasurata de centrala bancii si reteaua teritoriala) 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Bancara - IT 

• Funcţia sau postul ocupat  Analist proiect, formator 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Optimizarea functionalitatii aplicatiei informatice, formarea  personalului implicat in activitatea de 
creditare, operatiuni bancare, contabilitate,  asistenta  la   implementare,  solutionarea incidentelor 
functionale  

 

• Perioada (de la – până la)  1998 -2001 

• Numele şi adresa angajatorului  BRD GSG , Suc. Gorj, Str. T. Vladimirescu nr. 20, Tg. Jiu 

• Tipul activităţii  / sectorului de 
activitate 

 Bancara 

• Funcţia sau postul ocupat  Ofiter credite Corporate / retail 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Ofertare si consiliere clientela ,  identificare solutii de finantare, constituire surse de informare si 
suport pentru analiza,  propunere argumentata si  orientare  decizie , redactare/ semnare 
contracte credit si garantii, implementare informatica/ contabila  angajamente si garantii,  
monitorizare derulare angajamente, calcul provizioane, gestiune portofoliu bilantier si 
extrabilantier, evidenta si comunicarea rezultatelor sucursalei  catre directiile specializate din 
centrala bancii. 

 

• Perioada (de la – până la)  1996 -1997 

• Numele şi adresa angajatorului  BRD GSG , Suc. Gorj, Str. T. Vladimirescu nr. 20, Tg. Jiu 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Bancara 

• Funcţia sau postul ocupat  Inspector recuperare credite neperformante 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Identificare portofoliu neperformant,  propunere spre aprobare, orientare si fundamentare decizie 
privind stabilirea  masurilor de restructurare financiara /  recuperare angajamente devenite 
neperformante si urmarirea rezultatelor, gestiune  portofoliu credite  neperformante, calcul 
provizioane, raportarea rezultatelor 
 

• Perioada (de la – până la)  1995 

• Numele şi adresa angajatorului  BRD GSG , Suc. Gorj, Str. T. Vladimirescu nr. 20, Tg. Jiu 

• Tipul activităţii / sectorului de activitate  Bancara 

• Funcţia sau postul ocupat  Inspector credite + asistenta  juridica si reprezentare banca in conventiile de constituire garantii 
credite 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Ofertare si consiliere clientela ,  identificare solutii de finantare, constituire surse de informare si 
suport pentru analiza,  propunere argumentata si  orientare  decizie  , redactare/ semnare 
contracte credit si garantii, implementare informatica/ contabila  angajamente si garantii,  
monitorizare derulare angajamente, calcul provizioane, gestiune portofoliu bilantier si 
extrabilantier. 
 

   

• Perioada (de la – până la)  2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ministerul Finanantelor Publice, Scoala de Finante Publice si Vama 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  

• Numele calificării primite  Certificat de atestare SEC(Sistemul European de Conturi) 

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale 
(dacă este cazul) 
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• Perioada (de la – până la) 2008 - 2009 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova . Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. 
 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite Master: Analiza Diagnostic si Evaluarea Afacerilor  

• Numele calificării primite Master 

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale 
(dacă este cazul) 

Analist evaluator atestat ANEVAR 

 

• Perioada (de la – până la) 2000 - 2004  

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Constantin Brancusi Tg. Jiu. Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative.  

• Principalele subiecte şi calificări însuşite Profilul Stiinte Juridice. Specializarea Drept   

• Numele calificării primite Jurist  

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale (dacă 
este cazul) 

Licentiat  

   

• Perioada (de la – până la) 2000 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ CECCAR 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite Expertiza si audit contabil 

• Numele calificării primite Expert contabil  

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale (dacă 
este cazul) 

 

 

• Perioada (de la – până la) 1990 - 1995 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova. Facultatea de Stiinte Economice.  

 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite Specializarea Finante- Credit    

• Numele calificării primite Economist 

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale (dacă 
este cazul) 

Licentiat 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Expertiza  tehnica :studiul afacerilor, identificare solutii financiare, analiza, decizie, gestiunea 
relatiei cu clientela Corporate  ( in special), managementului riscului (in toate componentele 
sale),  managementul vanzarilor (activitate retail, activitate corporate) , identificare solutii de  
creare/imbunatatire produse/servicii bancare,   coordonare si organizare optima a unei 
activitati, capacitate de decizie si asumarea raspundeii implementarii ei,  optimizare raport 
beneficii / riscuri asumate  in scopuli  atingerii  rezultatelor.  Expertiza manageriala : 
previziune, organizare, coordonare, stimulare si responsabilizare, cointeresare, consolidare 
relatii in echipa, antrenare , control-evaluare. 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Abilitati de comunicare , creare , mentinere si consolidare relatii  in echipa si in mediul 
economico –social al activitatii, relatii asezate pe principiul respectului reciproc  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAORICE 

Capacitate de analiza, sinteza si identificare solutii pentru o organizare optima a 
activitatii, coordonare constructiva, preocupare si rezultate  in optimizarea fluxului 
operational, in crearea spiritului responsabil si deopotriva  artruist  intre membrii 
echipei, motivarea si responsabilizarea individuala, in contextul  activitatii in echipa. 

 

   

   

 


