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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 

Văduva Petru Ion 

0269 /803333 

0269/839029 

cabinet@transgaz.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi) 

Starea civilă 

Română 

  Data naşterii 16  iunie 1960 

 Locul naşterii Bucureşti 

Sex Masculin 

Locul de muncă 
 Domeniul ocupaţional 

SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaş 
Director General 

    Experienţă profesională 

Perioada  04 iunie 2013 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director General 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asigurarea managementului general al societăţii naţionale în ceea ce    
 priveşte previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi control -   
 evaluarea  resurselor  materiale,  financiare,  umane,  tehnice  şi  
 informaţionale angajate în consens cu obiectivele strategice generale. 
 Managementul  general  al  activităţii  companiei,  privind  gestionarea   
 sistemului naţional de transport, al activităţii de tranzit şi import/export al  
 gazelor  naturale,  al  coordonării  şi  implicării  active  în  activităţile  de  
 proiectare, dezvoltare, operare şi mentenanţă a infrastructurii şi facilităţilor 
 aferente sistemului naţional de transport. ( SNT). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaş,  
 P-ţa C.I. Motaş nr. 1, Mediaş, jud. Sibiu 

mailto:cabinet@transgaz.ro
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

 
                              Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
 

                              Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 

                            Activităţi şi    
    responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          Angajatorului 
 
 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

                          Activităţi şi    
    responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Activitate de conducere 
 Managementul general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale   
 TRANSGAZ SA Mediaş 
  
 29 aprilie 2013 – prezent 
 Administrator – membru în Consiliul de Administraţie  
 Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor revenite în calitate   
 de membru în Consiliul de  Administraţie al societăţii 
 SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaş, P-ţa C.I. Motaş nr. 1 
 
 
 2009 - iunie 2013 
 Director General Executiv 
 
 În urma crizei severe din 2008-2009, s-a impus restructurarea diviziilor de   
 bussiness ale grupului, antrenând reduceri semnificative de costuri.   
 Această restructurare a presupus două procese complexe : ajustarea  
 Costurilor şi totodată îmbunătăţirea controlului financiar şi operaţional al  
 companiei.   
 Ca parte a strategiei de eficientizare, s-a optimizat controlul financiar al  
 companiei,  derularea  operaţiunilor  şi  procedurilor,  în  special  în  
 departamentele de achiziţii şi investiţii. Stabilirea unor linii de raportare şi  
 subordonare  bine  definite  au  oferit  o  perspectivă  cuprinzătoare  a 
 iniţiativelor principale ale companiilor grupului. 
 Atribuţiile Directorului General Executiv cuprind şi poziţia de membru în   
 Consiliul  de  Administraţie  al  Unicredit  Ţiriac  Bank,  de  membru  al    
 Consiliului  de Administraţie al  Allianz Ţiriac  şi  pe  cea  de  preşedinte 
al  Comitetului de Audit al Unicredit Ţiriac Bank.   
 
 Ţiriac Holding,  
 Str. Şoseaua Nordului nr. 24 – 26, sector 1, Bucureşti 
  
 
 2006 – 2008 
 Director General Executiv 
 
 Gestionarea unor investiţii private cu accent pe Pieţele Emergente,   
 dezvoltând totodată structura financiară şi infrastructura unui fond dedicat  
 pieţelor emergente. 
 Realizări:  

- Realizare şi implementare infrastructură, operaţiuni de back office 
şi procedură de investiţii a unui fond speculativ specializat în pieţe 
emergente; 
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                   Numele şi adresa   
                          angajatorului 
  

                             
Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 
                            Activităţi şi    
    responsabilităţi principale                               

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          angajatorului 
        

  Conceperea unui plan complex de alocare a profitului şi de management    
  al riscului, ce înregistrează cu acurateţe randamentul investiţiilor relativ  
  la indicatorii de performanţă prestabiliţi.  
 
 
 Intrepid Global Emerging Markets 
 
 
 
2002 - 2006  
Managing Director International Equity Brokerage 
În calitate de Managing Director al Diviziei International Brokerage, am 
fost responsabil pentru o afacere ce înregistra tranzacţii de 3 miliarde 
USD cu un profit de 60 milioane USD. Am coordonat  şi  supravegheat  
activitatea a trei birouri situate în New York, Londra şi Moscova, cu peste 
100 de analişti , agenţi de vânzări  şi angajaţi în back office. 

 Realizări: 
- Am consolidat şi condus divizia de International Brokerage a celei 

de-a doua bănci ca mărime cu capital privat din Rusia, având 600 
de filiale şi 30.000 de angajaţi; 

- Ca urmare a iniţiativei băncii de a dezvolta afaceri internaţionale, 
am deschis birouri în New York şi Londra, am stabilit parteneriate 
cu peste 400 de clienţi internaţionali majori, precum Fidelity, Merrill 
Lynch şi alţii de aceaşi talie; 

- Grupul nostru de cercetare a fost apreciat de investitori ca fiind al 
treilea, din peste 25 de grupuri, în calitatea cercetării şi 
recomandărilor propuse din industria în care activam. În plus, am 
construit un grup de cercetare de cea mai înaltă calitate în 
industria energetică din Rusia şi la nivel mondial, ceea ce ne-a 
permis să dezvoltăm o solidă afacere de consultanţă în acest 
sector; 

- Ca urmare a expertizei noastre în acest domeniu, am fost selectaţi 
co-underwriters în cadrul celei mai importante privatizări din Rusia, 
Rosneft, având al cincilea IPO înregistrat vreodată la nivel mondial 
(79.8 miliarde USD)      

 
 
 Uralsib Moscova, Rusia 
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Perioada  

     Funcţia sau postul ocupat 
                           Activităţi şi    
    responsabilităţi principale 

 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          angajatorului 

 
 

Perioada  
     Funcţia sau postul ocupat 
                            Activităţi şi    

    responsabilităţi principale 
 
 
 
 

 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          Angajatorului 
 
 

Perioada  
     Funcţia sau postul ocupat 
                            Activităţi şi    

      responsabilităţi principale 

 
 2001 – 2002 
Managing Director Departament Strategie Pieţe Emergente 
În calitate de Strategist Global  şi Managing Director, zona noastră de 
acoperire, atât a subiectelor cât şi a clienţilor, a cuprins o analiză 
detaliată a pieţelor de capital din peste 30 de ţări emergente.   
Realizări: 

- Parte din una din primele trei companii de brokeraj din Asia, am 
creat o strategie cuprinzătoare privind cele mai mari pieţe 
emergente din lume. Am răspuns direct pentru America Latină şi 
pieţele emergente din Europa, fiind de asemenea responsabil 
pentru consolidarea produsului global; 

- Am fost responsabil pentru clienţii principali ai firmei, precum 
Fidelity, Templeton şi Merrill Lynch.  

 
CLSA Londra, Marea Britanie 
 
 
 

1998 – 2001 
 Director Investiţii Pieţe Emergente 
 Realizări: 

- Împreună cu o echipă de 10 specialişti în managementul fondurilor 
de investiţii, aflaţi în trei birouri distincte în Londra, Hong Kong şi 
Stockholm, am gestionat 250 milioane USD; 

- Am restructurat integral şi implementat un proces de investiţii 
riguros şi coerent care a îmbunătăţit semnificativ performanţa 
fondului.    

 
 
SEB Investment Management, Londra, Marea Britanie   
 
 
1997 – 1998 
Managing Director al Grupului de Analiză a Investiţiilor de Capital 
Am fost responsabil pentru dezvoltarea unui produs privind investiţiile de 
capital pentru cea mai mare bancă de investiţii din Rusia, având atribuţii 
suplimentare de adaptare a produsului şi formare a echipei.  
Realizări: 

- Am format şi coordonat o echipă de cercetare alcătuită din 20 de 
profesionişti la începutul dezvoltării uneia dintre cele mai renumite 
case de brokeraj din Rusia şi din regiune; 
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                   Numele şi adresa   
                          angajatorului 
 

    Perioada  
     Funcţia sau postul ocupat 
                            
                            Activităţi şi    

      responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          angajatorului 

 
Perioada  

     Funcţia sau postul ocupat 
                            Activităţi şi    

      responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          angajatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sub conducerea mea, în mai puţin de un an, echipa noastră a 
devenit numărul 1 în analiza investiţiilor de capital în Rusia; 

- Produsele noastre adaptate şi dezvoltate au atras un grup de 
investitori de elită, gestionând un capital de 1000 miliarde USD; 

- Am fost solicitaţi să participăm în cadrul unor renumite tranzacţii 
de privatizare.   

 
Renaissance Capital, Moscova, Rusia  
 
 
1995-1997 
Managing Director al Grupului de Analiză a Investiţiilor de Capital în 
Pieţe Emergente 
În calitate de Managing Director, am construit o echipă de analişti 
responsabili pentru 400 de companii active în pieţe emergente la nivel 
mondial. 
Realizări: 

- Am format o echipă de analiză a investiţiilor de capital, alcătuită 
din peste 50 de membri, în New York, în timp ce coordonam peste 
100 de oameni  în birouri satelit din Seoul, Singapore, Bangkok şi 
Jakarta, parte a unei bănci de investiţii noi înfiinţate, orientată către 
pieţele emergente; 

- Am contribuit la crearea şi implementarea unei întregi game de 
produse destinate activităţii de brokeraj.   

Caspian Securities, New York, SUA  
 
 
1994 – 1995 
Director Analiză Instituţii Financiare America Latină 
Făcând parte din echipa unuia dintre cele mai bune grupuri de analiză 
financiară, specializate pe America Latină, am fost responsabil pentru 
 30 dintre cele mai importante  instituţii financiare, situate în cele mai 
mari 6 ţări din regiune. 
Realizări: 

- Conform sondajului Instituţional Investor, cel mai important top în 
domeniul financiar, ca director al Departamentului de Instituţii 
Financiare din America latină, am fost cotat printre cei mai buni 
analişti din America de Nord; 

- De asemenea, am făcut parte din cel mai performant grup de 
analiză financiară din regiune, conform aceleiaşi surse. 

  Bear Stearns, New York, SUA 
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Perioada 
     Funcţia sau postul ocupat 
                            Activităţi şi    

    responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Numele şi adresa   
                          Angajatorului 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma bţinută 

 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 
   Numele şi tipul instituţiei de  
   învăţământ / furnizorului de  
                                 formare 
 
 
                                Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
            
            Disciplinele principale 
           studiate / competenţe 
          profesionale dobândite 
 
 
  Numele şi tipul instituţiei de   
  învăţământ / furnizorului de   
                               formare 
 
 
 
 
 
 

 
 

1992 – 1994 
Analist financiar 
Ca responsabil pentru America Latină, în cadrul grupului financiar 
numărul 1 în America de Nord, am fost responsabil pentru principalele 
instituţii financiare din regiune. 
Realizări: 

- Direct responsabil pentru al doilea IPO ca mărime în acel moment, 
în America Latină, Banca Wise, Peru; 

- Ca analist financiar am fost direct responsabil pentru 30 de 
instituţii financiare din regiune.    

 
JP Morgan, New York, SUA 
      
 
 
 
 
 
 
1990 – 1992 
Master în Administrarea Afacerilor (MBA) 
 
 
Discipline specifice domeniului de studiu  
Capacitate  de analiză şi sinteză, nivel ridicat de cunoştinţe profesionale 
 
 
Universitatea Yale  – Yale School of Management, New Haven, SUA 
 
 
 
 
1987 – 1989 
Master în Biochimie (MS) 
 
Discipline specifice domeniului de studiu  
Capacitate  de analiză şi sinteză, nivel ridicat de cunoştinţe profesionale 
 
 
 
Universitatea Columbia – Graduate School of Arts and Sciences, 
New York, SUA 
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   Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
   
            Disciplinele principale 
            studiate / competenţe 
          profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de   
  învăţământ / furnizorului de   
                                 formare 
 
 
    Aptitudini şi competenţe   
                             personale 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 – 1987 
Studii de licenţă în Biochimie (BA) 
 
 
Discipline specifice domeniului de studiu  
Capacitate  de analiză şi sinteză, nivel ridicat de cunoştinţe profesionale 
 
 
Universitatea Columbia – Graduate School of Arts and Sciences, 
New York, SUA 
 
 
 

- Director executiv capabil să genereze profituri stabile, 
semnificative. 

- 20 de ani de experienţă, oferind cu succes leadership financiar şi 
strategic în situaţii critice. 

- Leader strategic recunoscut pentru măsurile de eficientizare, 
dezvoltare de produse şi marketing, responsabil pentru 1.2 
miliarde de euro în active ale mai multor companii cu peste 2000 
de angajaţi, în domenii diferite şi variate, de la piaţa imobiliară şi 
de consum până la servicii financiare. 

- Membru de încredere în Consilii de conducere a unor importante 
instituţii financiare, având responsabilităţi însemnate în 
supravegherea Comitetelor de Audit. 

- Director fond de investiţii pieţe emergente specializat în 
dezvoltarea structurii financiare şi infrastructurii unui fond de 
investiţii, precum şi în formarea unei echipe de manageri de 
investiţii profesionişti. 

 
 
Arii de specialitate: 

 Planificare strategică; 

 Dezvoltare competenţe de leadership; 

 Cercetare de piaţă; 

 Dezvoltare de produs; 

 Reglementare şi conformitate; 

 Monitorizare active/pasive; 

 Controlul riscului; 

 Managementul schimbării; 

 Cooperarea cu Consiliul de conducere; 

 Relaţia cu clienţii. 
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         Limba(i) maternă(e) 
 
 
 
 
 
 
          Limba(i) străină(e)  
                  cunoscută (e 
 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
 

           Competenţe şi aptitudini      
                         Organizatorice 
 
          Competenţe şi aptitudini 
                                     tehnice 
 
 
  Competenţe şi aptitudini de     
        utilizare a calculatorului 
 
       Competenţe şi aptitudini     
                                  artistice 
 
 Alte competenţe şi aptitudini 
 
       Permis(e) de conducere 
 
          
         Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Limba română 
 

- Limba engleză 
 
 

 
 

Limba rusă - conversaţional 
 
 
 

Capabilitate ridicată de comunicare, înţelegere, dialog, implicare şi 
socializare 
 
 
Capacitate de organizare şi mobilizare, forţă şi fexibilitate în adaptarea la 
schimbări 
 
Aptitudini de analiză tehnică, economică şi socială în ceea ce priveşte 
activitatea desfăşurată, creativitate şi iniţiativă în domeniul coordonat 

 
 

Utilizare avansată a PC –programe Word, Excel, Internet, E- mail,    
 
 
 
 
 
 
 
Categoria B 
 
 
Membru în asociaţii profesionale sau civice: 
1. Pilkington Raţiu Business School – profesor de Managementul 

Investiţiilor  în cadrul programului EMBA. 
2. Şcoala Internaţională Bucureşti – membru al Comitetului Financiar 

din 2011 până în prezent. 
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