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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Hojda Ciprian Catalin

ciprian.hojda@gov.ro

Romana
25.05.1981
Masculin

-

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

31.05.2021Consilier de stat, Guvernul Romaniei, Cancelaria Prim-Ministrului
12.10.2020-30.05.2021
Director grup retail - Maramures
Comunicarea si implementarea strategiei de piata a BCR in cadrul judetului Maramures;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Elaborarea si supervizarea planului de business pentru grupul coordonat, urmarirea derularii acestui
plan si coordonarea procesului de vanzare si promovare a produselor bancare;
Asigurea coordonarii efective a personalului din grup pentru atingerea tintelor de vanzare alocate;
comunicarea in mod regulat catre echipa informatiile necesare desfasurarii activitatii zilnice;
Coordonarea, supervizarea si animarea, prin control ierarhic a consilierilor din grup si a
responsabililor de unitati;
Responsabil pentru rezultatele de vanzari din grup si pentru P&L (venituri, costuri directe care sunt
controlabile la nivel de grup) pentru toate unitatile coordonate, in conformitate cu obiectivele
Impreuna cu Directorul Zonal Retail actioneaz in scopul aplicarii strategiilor si politicilor bancii cu
privire la activitatea bancara de retail, luand masuri pentru realizarea tintelor;
Asigurarea dimensionarii corespunzatoare a grupului alocat pentru oferirea de consultanta si servicii
conform standardelor de calitate pe care le are banca, cu scopul de a atrage, a activa si a fideliza
Participarea activa la dezvoltarea potentialului de business al grupului prin atragerea activa de noi
clienti si promovarea produselor si serviciilor Grupului BCR;
Reprezentarea bancii in relatiile cu tertii, in conformitate cu limitele de angajare patrimoniala aprobate
la nivelul bancii, participarea la evenimente cu clientii pentru a veni in sprijinul eforturilor de vanzare
Banca Comerciala Romana, Sucursala Maramures, jud. Maramures
Institutie financiar bancara
01.08.2013 – 11.10.2020
Director grup retail -Sighetu Marmatiei
Comunicarea si implementarea strategiei de piata a BCR in cadrul grupului coordonat;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Elaborarea si supervizarea planului de business pentru grupul coordonat, urmarirea derularii acestui
plan si coordonarea procesului de vanzare si promovare a produselor bancare;
Asigurea coordonarii efective a personalului din grup pentru atingerea tintelor de vanzare alocate;
comunicarea in mod regulat catre echipa informatiile necesare desfasurarii activitatii zilnice;
Coordonarea, supervizarea si animarea, prin control ierarhic a consilierilor din grup si a
responsabililor de unitati;
Responsabil pentru rezultatele de vanzari din grup si pentru P&L (venituri, costuri directe care sunt
controlabile la nivel de grup) pentru toate unitatile coordonate, in conformitate cu obiectivele
Impreuna cu Directorul Zonal Retail actioneaz in scopul aplicarii strategiilor si politicilor bancii cu
privire la activitatea bancara de retail, luand masuri pentru realizarea tintelor;
Asigurarea dimensionarii corespunzatoare a grupului alocat pentru oferirea de consultanta si servicii
conform standardelor de calitate pe care le are banca, cu scopul de a atrage, a activa si a fideliza

Participarea activa la dezvoltarea potentialului de business al grupului prin atragerea activa de noi
clienti si promovarea produselor si serviciilor Grupului BCR;
Reprezentarea bancii in relatiile cu tertii, in conformitate cu limitele de angajare patrimoniala aprobate
la nivelul bancii, participarea la evenimente cu clientii pentru a veni in sprijinul eforturilor de vanzare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Banca Comerciala Romana, Sucursala Sighetu Marmatiei, jud. Maramures
Institutie financiar bancara

15.05.2013 – 31.07.2013
Responsabil unitate retail
Asigurarea conducerii efective a unitatii ;
Dezvoltarea afacerilor bancii pe parte de retail in scopul atingerii tintelor de vanzari si de profit stabilite
de catre Centrala;
Atragere activa de noi clienti promovand produsele si serviciile grupului BCR;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Oferirea de consultanta clientilor existenti si potentiali atat pe segmentul de persoane fizice cat si de
microintreprinderi;
Evaluarea periodica a activitatii pe baza indicatorilor de performanta, propunerea de masuri in
vederea aplicarii strategiei de afaceri;
Raspunde de chestiunile de personal ale unitatii (nr. de personal necesar, instruire, dezvoltare,
motivare, evaluare)
Realizarea sarcinilor si obiectivelor respectand reglementarile legale si interne.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Banca Comerciala Romana, Sucursala Borsa, jud. Maramures
Institutie financiar bancara
01.03.2007 – 14.05.2013
Director executiv
Asigurarea conducerii efective a unitatii ;
Dezvoltarea afacerilor bancii pe parte de retail in scopul atingerii tintelor de vanzari si de profit stabilite
de catre Centrala;
Atragere activa de noi clienti promovand produsele si serviciile grupului BCR;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Oferirea de consultanta clientilor existenti si potentiali atat pe segmentul de persoane fizice cat si de
microintreprinderi;
Evaluarea periodica a activitatii pe baza indicatorilor de performanta, propunerea de masuri in
vederea aplicarii strategiei de afaceri;
Raspunde de chestiunile de personal ale unitatii (nr. de personal necesar, instruire, dezvoltare,
motivare, evaluare)
Realizarea sarcinilor si obiectivelor respectand reglementarile legale si interne.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Banca Comerciala Romana, Sucursala Maramures, jud. Maramures
Institutie financiar bancara
01.08.2006– 28.02.2007
Contabil sef
Asigurarea, impreuna cu directorul executiv, a conducerii unitatii;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Organizeazarea, conducerea, indrumaarea si controlul activitatii operative si de evidenta contabila a
unitatii si de intocmire a darilor de seama si situatiilor, conform instructiunilor;
Organizeazarea, controlul si asigurarea efectuarii decontarilor reciproce intre unitatile bancii, precum
si a decontarilor cu alte institutii de credit;
Organizeazarea controlului financiar preventiv
Asigurarea fundamentarii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul unitatii bancare si
asigurarea intocmirii acestuia cu defalcare pe trimestre, urmareste realizarea acestuia;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Banca Comerciala Romana, Sucursala Viseu de Sus, jud. Maramures
Institutie financiar bancara

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

03.07.2006 – 31.07.2006
Asistent relatii corporate
Adminstrarea creditelor acordate clientilor persoane juridice;
Gestionarea portofoliului de clienti persoane juridice ai sucursalei;
Prelucrarea ordinelor de plata, bilete la ordin, cecuri si cambii;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Efecutarea operatiunilor de monitorizare, arhivare, raportare si administrare;
Inregistrarea si acordarea creditelor;
Efectuarea controlului dual in timp real si ulterior al documentelor.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Banca Comerciala Romana, Sucursala Borsa, jud. Maramures
Institutie financiar bancara
10.05.2004 – 02.07.2006
Administrator credite
Adminstrarea creditelor acordate clientilor persoane juridice;
Gestionarea portofoliului de clienti persoane juridice ai sucursalei;

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Prelucrarea ordinelor de plata, bilete la ordin, cecuri si cambii;
Efecutarea operatiunilor de monitorizare, arhivare, raportare si administrare;
Inregistrarea si acordarea creditelor;
Efectuarea controlului dual in timp real si ulterior al documentelor.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Banca Comerciala Romana, Sucursala Borsa, jud. Maramures
Institutie financiar bancara
10.11.2003–09.05.2004
Functionar bancar
Invatarea si aprofundarea sistemului bancar;

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Aprofundarea activitatilor specifice fiecarui compartiment.
Banca Comerciala Romana, Sucursala Borsa, jud. Maramures
Institutie financiar bancara

Educaţie şi formare
Perioada

2006-2007

Calificarea / diploma obţinută

DIPLOMA DE MASTER obtinuta in luna IUNIE 2007

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

BANCI SI PIETE DE CAPITAL

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea ” BABES – BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA
GESTIUNEA AFECERILOR

Facultatea de STIINTE ECONOMICE SI

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

1999-2003

Calificarea / diploma obţinută

ECONOMIST / DIPLOMA DE LICENTA obtinuta in luna IULIE 2003

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

FINANTE SI ASIGURARI

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea ” AUREL VLAICU” DIN ARAD

Facultatea de STIINTE ECONOMICE

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

ROMANA

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)
Limba

ENGLEZA

B1

Utilizator
independent

Vorbire

Citire
B1

Utilizator independent

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
independent

Discurs oral
B1

Utilizator
independent

Scriere
Exprimare
scrisă
B1

Utilizator
independent

Limba
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

Spirit de echipa, intelegator, cooperant, persuasiv, capabil de a lucra in diferite medii cu diferite
persoane, buna capacitate de comunicare. In cei 13 ani pe functii de conducere,am reusit sa imi
dezvolt si abilitatile de negociere, mediere, solutionare conflicte, consiliere.
Leadership, spirit organizatoric, capacitate de evaluare riscuri, capacitate de analiza si sinteza,
capacitate de luare decizii;
Foarte bune la: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, Foxpro;

Competenţe şi aptitudini artistice

-

Alte competenţe şi aptitudini

-

Permis(e) de conducere

B

Informaţii suplimentare

Am fost selectat si am participat la programul national al BCR – Management talent pool 2017
Sunt certificat ca evaluator de competente profesionale din 2015 si am participat ca evaluator la
sesiunile de certificare profesionala a colegilor din BCR;
Pe parcursul carierei, am participat la foarte multe cursuri organizate intern dar si in afara organizatiei
pe teme de interes profesional – analiza financiara, management, leadership, comunicare,
organizare, motivare, etc.

