
TONY A. G. ROMANI 

EXPERIENȚĂ 
02/2020 – Prezent CANCELARIA PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI                    București, România 

Secretar de Stat 

09/2019 – 02/2020 SN AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU            Constanța, România 

Membru/ Președinte al Consiliului de Administrație 

01/2011 – 02/2020 TAG ROMANI PFA                                                             București, România 

Titular 

 Oferirea de servicii de suport privind raportările financiare unor companii private, inclusiv rol temporar de Dir. Fin.  
 Negocierea, în numele clienților, a unor achiziții de companii (și a pachetelor de finanțare aferente) cu valori de până la 

35 mil. euro împreună cu produsele de hedging aferente 
 

08/2018 – 05/2019 ELECTROGRUP INFRASTRUCTURE SA (E-INFRA)                               București, România 

Director pentru Relația cu Investitorii 

 Co-coordonarea procesului de listare la BVB a companiei E-INFRA, proces care nu s-a materializat 
 Participarea, împreună cu directorul general și cel financiar al companiei, la turul european de atragere a investitorilor  
 Coordonarea procesului de pregătire a documentului de ofertă aferent listării 

 

03/2014 – 12/2014 ERNST & YOUNG                                                           București, România 

Manager (M&A / Transaction Advisory Services)     

 Oferirea de servicii de consultanță pentru fuziuni și achiziții (M&A) unor companii din domeniile telecomunicații, 
tehnologie și servicii financiare cu valori cuprinse între 10 mil. și 150 mil. euro 

 Co-coordonarea, alături de un alt manager, a activităților de M&A ale companiei, sub direcția partenerului responsabil, 
începând de la efortul de atragere a clienților până la executarea tranzacțiilor pentru clienții firmei 

 Inițierea unui efort al firmei, împreună cu Bursa de Valori București, de a crește numărul de listări publice de companii; 
co-coordonarea echipei de juniori din divizia de M&A și participarea ca reprezentant al firmei la mai multe conferințe 

 

04/2010 – 12/2011 SILKROUTEFINANCIAL         Londra / București 

Coordonator Regiunea Balcani – Director Asociat (M&A / Financial Institutions Group)    

 Coordonarea eforturilor de atragere clienți din regiunea România, Bulgaria, Moldova și, în anumite cazuri, din alte 
regiuni precum și activitatea de execuție a tranzacțiilor identificate, precum și relația cu clienții prin intermediul 
persoanelor din managementul sau consiliile de administrare ale societăților 

 Inițierea mai multor proiecte de plasament privat ale unor clienți în perioada crizei financiare 
 

01/2008 – 11/2009 FREEMAN & CO.                                               New York, NY 

Associate (M&A / Financial Institutions Group)                                            

08/2004 – 08/2006 PRICEWATERHOUSECOOPERS              New York, NY 

Associate (Audit / Capital Markets) 

08/2000 – 06/2003 HUDSON HOTEL                         New York, NY 

General Cashier & Income Auditor                        

08/1996 – 09/1999 MEDIAPRO HOLDING              București, România 

Producător de locație al unor evenimente de divertisment                       

02/1993 – 08/1995 EVENIMENTUL ZILEI                București, România  

Reporter                    

EDUCAȚIE 
2006 – 2008 COLUMBIA BUSINESS SCHOOL                                     New York, NY 

MBA – Finance & Entrepreneurship  
 

2000 – 2004 BARUCH COLLEGE                New York, NY 
BBA – Accounting & Economics (Summa Cum Laudae) 

 

VOLUNTARIAT & ALTE INFORMAȚII 
 Co-fondator organizații non-profit: Asociația Română pt Relația cu Investitorii, Teach for Romania, Code4Romania 
 Membru al prezidiului la diverse conferințe ale industriei financiare și vorbitor la două conferințe TEDx 
 Vorbitor fluent al limbilor română și engleză 
 Conferențiar academic și colaborator pentru articole economice în diverse publicații de specialitate 


