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Informaţii personale  

Nume / Prenume Lolea Iulian Cornel  

Adresă  

Telefon    

E-mail-uri  
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii  
  

  

 

Experienţa profesională 
 
 
    

  

 Manager Departament Administrarea Riscului  

Perioada Aprilie 2021 – prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Responsabil de elaborarea si implementarea politicilor si procedurilor adecvate pentru identificarea, 
evaluarea, masurarea si controlul riscurilor (risc de piata, de lichiditate, de credit, operational, 
reputational, risc ESG); 
- Acordarea asistentei Consiliului de Administratie privind stabilirea profilui de risc al fondurilor; 
- Stabilirea proceselor, tehnicilor si modelelor adecvate pentru evaluarea riscurilor si limitarea 
expunerii la riscuri; 
-Evaluarea performantei fondurilor in functie de tipul de strategie al acestora; 
-Realizarea testelor de stres pentru riscul de credit, de lichiditate si de piata si includerea rezultatelor 
in rapoartele anuale; 
-Membru al Comitetului de Investitii (ICOM); 
-Monitorizarea conformitatii cu sistemul de limite de risc; 
-Elaborarea diferitelor rapoarte pentru Consiliul de Administratie si pentru Directorat, dar si mentinerea 
legaturii cu ASF pentru subiecte legate de administrarea riscului. 

Numele şi adresa angajatorului Raiffeisen Asset Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Servicii Financiare 
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 Membru in Consiliul de Administratie 

Perioada Decembrie 2019 – prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Realizarea strategiei companiei, aprobarea planului de management al conducerii executive; 
-Avizarea planului de investitii si a deciziilor strategice de la nivelul companiei; 
-Implementarea unui parteneriat cu Banca Mondiala in vederea cresterii gradului de incluziune 
financiara; 
-Adoptarea bugetului pentru anul urmator, stabilirea prioritatilor si identificarea celor mai bune solutii 
pentru obtinerea surselor de finantare necesare.  

Numele şi adresa angajatorului Compania Nationala Posta Romana S.A. (CNPR S.A.) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Curierat, Servicii Postale 

  

 Manager de portofoliu 

Perioada Martie 2019 – Martie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Manager de portofoliu 

Activităţi şi responsabilităţi principale    - Responsabil de administrarea a 6 fonduri mutuale: fonduri de obligatiuni si fonduri mixte;  
   - Am participat activ la realizarea strategiilor de investitii pentru fondurile administrate de RAM; 
   - Am participat la intalniri cu diferite companii si reprezentanti ai statului pentru a lua cele mai bune 
decizii in ceea ce priveste alegerea variantelor de investire; 
  - Am realizat analiza financiara aplicata pe diferite companii, dar si analiza macroeconomica pentru a 
stabili contextul general si tendinta economiei din Romania; 
  - Am participat la intalniri frecvente cu economisitii marilor banci din Romania si cu reprezentantii 
industriei de fonduri mutuale si de pensii din Romania; 

Numele şi adresa angajatorului Raiffeisen Asset Management, BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Bancar - Servicii financiare 

  

 Cadru didactic asociat 

Perioada Octombrie 2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale    - Am predat seminare pentru urmatoarele doua materii: inginerie financiara si instrumente financiare cu 
venit fix; 
   - Am tinut cursuri/seminare de formare si dezvoltare in vederea dobandirii aptitudinilor de programare in 
R-Statistics, dar si in vederea pregatirii studentilor pentru contactul cu piata muncii si cu economia reala; 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Educatie 
 

  

 Analist risc 

Perioada Octombrie 2014 – Martie 2019  

Funcţia sau postul ocupat Analist risc 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Participare la realizarea analizelor financiare pentru contrapartide si verificarea sistemului de 
drawdown management pentru fondurile de absolute return; 
- Verificarea respectarii limitelor de investitii legale si interne; 
- Realizarea diferitelor rapoarte saptamanale si zilnice, dar si a diferitelor solicitari ad-hoc venite din 
partea conducerii societatii in ceea ce priveste administrarea riscului; 
- Evaluarea produselor structurate si a riscurilor asociate; 
- Participarea la diferite evenimente organizare in industrie avand drept scop identificarea modului in 
care poate fi imbunatatita si modificata legislatia in vigoare; 
- Participare la realizarea testelor de stres pentru portofoliile fondului, la realizarea rapoartelor de 
performanta, administrarea riscului de lichiditate si verificarea incadrarii expunerii fondurilor in limite 
legale si interne stabilite.  

Numele şi adresa angajatorului Raiffeisen Asset Management, BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Bancar - Servicii financiare 
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 Analist de Investitii 

Perioada Septembrie 2013 - Octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Analist de investiții 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Prospectarea pietei de capital si realizarea analizelor macroeconomice pentru identificarea 
oportunitatilor de investii.  
- Construirea pentru diviza de Private Banking de note structurate, evaluarea optiunilor din spatele 
notelor si realizarea simularilor in ceea ce priveste probabilitatile de succes a produselor oferite.  
- Gestinarea platformei de Private Banking si construirea notelor informative pentru clienti. 
- Identificarea oportunitatilor de investitii si analizarea din punct de vedere financiar a companiilor 
emitente  

Numele şi adresa angajatorului Raiffeisen Asset Management, BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Bancar - Servicii financiare 

  

 Analist Macroeconomic  

Perioada Iunie 2012 – Martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Analist financiar Direcția Piețe Financiare 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Participant la activitatile zilnice ale departamentului, la realizarea diferitelor rapoarte solicitate in acea 
perioada, cat si la proiectele pe termen lung ce se aflau in desfasurare.  
- Am contribuit la realizarea raportului saptamanal referitor la activele suport pentru produsele 
structurate oferite de ERSTE (analiza tehnica si fundamentala). 

Numele şi adresa angajatorului Banca Comercială Română: Sediul Central ,,Bucharest Financial Plazza” – Calea Victoriei, nr. 15 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie bancară 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada Iunie  2016 - Prezent 

Calificarea / diploma obţinută Promovarea primelor doua nivele CFA;  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ethics, Quantitative Finance, Fixed Income, Derivatives, Equity and Alternative Investments, 
Corporate Finance, Portfolio Mangement, Macro and Microeconomics, Financial Reporting and 
Analysis 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CFA Institute 
 
 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Octombrie 2015 – Prezent 
Program de doctorat: Doctor in Economie si Finante 
Tema: Inteligenta Artificiala in Pietele Financiare 
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea  de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori 

  

Perioada Octombrie 2013 – Iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Program de masterat: Cercetări avansate în finanțe (CEFIN) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Econometrie, Macroeconomie, Teorii de probabilități, Finanțe corporative avansate, Gestiunea 
portofoliului, Microstructuri ale pieței financiare, Managementul riscului, Finanțe Comportamentale, 
Evaluarea Derivativelor Financiare, Procese Stochastice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea  de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori 

  

Perioada Octombrie 2010 – Iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – Metode alternative de economisire pentru pensii  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relații Monetar-Financiare, Finanţe publice, Monedă, Instituţii de credit, Microeconomie, 
Macroeconomie, Matematică, Pieţe de capital, Gestiunea financiară a întreprinderii, Fiscalitate, 
Investiții directe și finanțarea lor, Asigurări și reasigurări, Statistică, Econometrie, Baze de date   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea  de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori 

  

 

Aptitudini  şi  competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba germană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Spirit de echipă dobândit în anii de liceu și de facultate, perioadă în care am făcut parte din 
numeroase echipe de proiect.  
-Capacităţi de convingere și de comunicare, de sprijin a colegilor şi de lucru sub presiune 
-Sociabil și participant la diverse proiecte destinate educaţiei și voluntariatului 
-Capacitate de analiză și sinteză, învățare continuă 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Experienţă în conducerea echipei, în realizarea de proiecte şi diverse campanii, dar și în organizarea 
activităților profesionale și de cercetare. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Atestat profesional informatică 
R-Statistics, SQL, Eviews, Microsoft Office (Word, Access, Excel, Outlook, Power Point) avansat;  
Gauss, C++: mediu;  
Matlab, SAP, HTML: începător; 

  

  

  

Permis de conducere Da – categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Articole științifice publicate în activitatea academică și de cercetare: 
- Hurduzeu, G., LOLEA, C., Giurea, A. M., & Popescu, M. F. (2018). DOES REAL-TIME 

MACROECONOMIC DATA ENSURE AN ACCURATE VOLATILITY FORECASTING? A TWO 
STATES APPROACH FOR THE US EQUITY MARKET. Economic Computation & Economic 
Cybernetics Studies & Research, 52(2). 

- Lolea, I. (2017). Where did the Garch models perform best in terms of volatility forecasting? 
Equity vs. commodities markets. Academic Journal of Economic Studies, 3(3), 79-86. 

- Lolea, I. C., & Petrariu, I. R. (2018). Contagion And Integration Of Capital Markets In The Cee 
Countries. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 492-504. 

- LOLEA, I. C., & PETRARIU, R. FINANCIAL INTEGRATION IN THE CEE COUNTRIES. 
 Challenging the Status Quo in Management and Economics, 1441. 

- Lolea, I. C., & Vilcu, L. C. (2018, May). Measures of volatility for the Romanian Stock Exchange: 
a regime switching approach. In Proceedings of the International Conference on Business 
Excellence (Vol. 12, No. 1, pp. 544-556). Sciendo. 

- Petrariu, I. R., Vîlcu, L. C., Lolea, I. C., & Vladu, L. (2020). Fiscal sustainability 
in Romania. Theoretical and Applied Economics, 22(4 (625), Winter), 357-368. 
 

  Articole publicate in presa economica: 
- https://www.economistul.ro/macroeconomie/datoria-publica-a-romaniei-incotro-13532/ 
- https://www.project-e.ro/2020/09/25/cum-vor-reactiona-bursele-pe-fondul-stimulilor-monetari-

masivi-din-marile-economii-ale-lumii/ 
- https://www.project-e.ro/2020/07/17/criza-economica-si-financiara-din-perioada-2009-2010-din-

romania-ne-a-dat-o-lectie-importanta-am-invatat-ceva-din-ea/ 
- https://www.project-e.ro/2020/07/04/cat-de-eficient-isi-gestioneaza-romanii-banii-afla-cum-iti-poti-

optimiza-bugetul-de-venituri-si-cheltuieli/ 
- https://project-e.ro/2020/11/27/ne-dorim-cu-adevarat-zero-taxe-pe-salariul-minim-prefer-sa-imi-

dea-statul-banii-mie-acum-decat-sa-ii-administreze-prost-efectele-directe-asupra-angajatilor-si-
capcana-economisirii/ 

 
 Conferinte si comunicari stiintifice: 

-  Participant la conferinta stiintifica internationala Strategica organizata de SNSPA si BNR in 2017, dar 
si in 2018. 

- Câştigător al Premiului II la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2013 din cadrul ASE 
Bucureşti cu lucrarea: ,,Eficiența modelului Black – Scholes. Analiză empirică asupra volatilității” 
- Câştigator al Premiului III la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2012 din cadrul ASE  
Bucureşti cu lucrarea: ,,Concurența fiscală în UE, privită prin prisma influenței ISD în PIB” 
- Bursier (bursă de merit) pe toată durata studiilor – clasat în top 1% studenți și masteranzi ai 
promoției 
 

  

Anexe Diplome, Certificate, Adeverinte, Atestate - la cerere 

 
 
 

https://www.economistul.ro/macroeconomie/datoria-publica-a-romaniei-incotro-13532/
https://www.project-e.ro/2020/09/25/cum-vor-reactiona-bursele-pe-fondul-stimulilor-monetari-masivi-din-marile-economii-ale-lumii/
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