Curriculum vitae
INFORMATII PERSONALE
Nume si prenume: LESE FLAVIU- TEOFIL
Adresa:
Baia Mare, Romania
Nationalitate:
romana
EXPERIENTA PROFESIONALA
Ianuarie 2007 – prezent

SC ROCREDIT IFN SA:
Director General;
Presedintele Consiliului de Administratie

- transpune in practica impreuna cu Directorul Executiv, hotararile Adunarii
Generale si ale Consiliului de Administratie;
reprezinta si angajeaza, impreuna cu Directorul Executiv, societatea in relatiile cu
persoanele fizice si juridice in limita imputernicirilor date de Consiliul de
Administratie;
- convoacă Consiliul de Administraţie motivat şi acţionează pentru dezbaterea in
cadrul acestuia a problemelor principale privind activitatea societăţii;
- aplica strategia de dezvoltare a societatii, stabilita de Consiliul de Administratie;
- angajeaza, promovează şi desface contractele de munca ale personalului din cadrul
societăţii;
- coordonează, indrumă şi răspunde de activitatea directorilor pe care ii are in
subordine;
- exercita controlul intern privind activitatea desfasurata de catre personalul angajat
pe care il are in subordine, conform legislatiei aplicabile in materie si a Normei
privind controlul intern;
- este membru al Comitetului de administrare a riscurilor unde isi exercita atributiile
conform Normei privind administrarea riscurilor si a Regulamentului privind
organizarea si functionarea Comitetului de administrare a riscurilor;
- indeplineşte orice alte atribuţii şi răspunderi stabilite prin lege, ordine, instrucţiuni
şi dispoziţii trasate de Consiliul de Administraţie al Societăţii.
- In executarea hotararilor adunarii generale, ale Consiliului de Administratie si in
exercitarea atributiilor proprii, directorul general emite ordine, decizii si circulare.
Ianuarie 2006 – Ianuarie 2007 ROCREDIT Casa Centrala Baia Mare
Presedinte
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transpune in practica impreuna cu vicepresedintele, hotararile Adunarii
Generale si ale Consiliului de adminisratie;

reprezinta si angajeaza impreuna cu vicepresedintel, Casa Centrala in relatiile
cu persoanele fizice si juridice in limita imputernicirilor date de Consiliul de
Administratie;

elaboreaza, supune spre aprobare Consiliului de Administratie si aplica,
strategia de dezvoltare a casei centrale;

indeplineste orice alte atributii si raspunderi stabilite prin lege, ordine,
instructiuni si dispozitii ale conducerii sau Consiliului de Administratie al Casei
Centrale.
Septembrie 2004 – Ianuarie 2006

Casa Centrala „ROCREDIT” Bucuresti
Vicepresedinte

agajeaza unitatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice alaturi de
presedinte sau in lipsa acestuia, in limitele delegarii date de Consiliul de
administratie;

asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie si a
Biroului executiv;

organizeaza si coordoneaza activittea de creditare si trezoreie;

raspunde de organizarea si exercitaea supravegherii activitatii cooperativelor
de credit si indeplinirea de catre acestea a conditiilor impuse de OUG nr. 97/2000,
modificata si normele BNR in vderea obtinerii autorizatie de functionare;

urmareste realizarea de catre Casa Centrala a nivelului minim al capitalului si
fondurilor proprii prevazute de OUG nr. 97/200, in vederea autorizarii;

coordoneaza activitatea salariatilor din compartimentele pe care le are in
subordine;

indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul de administratie sau de
pesedintel Casei Centrale;
Octombrie 2002 – August 2004

Casa Centrala „AURORA ROMANIA”
Baia Mare
Presedinte

asigura conducerea curenta a Casei Centrale si angajeaza Casa Centrala
conform responsabilitatilor si imputernicirilor stabilite de Consiliul de
Administratie;

stabileste obiectivele strategice de organizare si dezvoltare a casei centrale, in
conditile de mediu economic si financiar existente, precum si politicil de
implementare si realizare a acestora;

reprezinta Casa Centrala in raporturile cu organele de stat, organizatiil,
institutiile si cellalte case centrale din tara, precum si in relatiile internationale,
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conform mandatului primit din partea Adunarii Genral si Consiliului de
Administratie.
Iunie 2004 – Iulie 2005 Societatea de Asigurare – Reasigurare CERTASIG SA
Membru in Consiliul de Administratie
Februarie 2003 – Iunie 2004

Societatea de Asigurare-Reasigurare CERTASIG
Vicepresedinte

aplicarea politicii de investire a fondurilor proprii si atrase prin activitatea de
asigurare si reasigurare;

reprezentarea societatii in relatiile cu autoritatile locale, organismul de
supraveghere a asigurarilor, consiliul concurentei, precum si alte institutii locale si
centrale;

solutionarea problemelor curente pivind gestionarea eficienta a societatii si
aplicarea sarcinilor si dispozitiilor stabilitein AGA precum si in consiliile de
Administratie
Noiembrie 1999 – Februarie 2003

Societatea de Asigurare–Reasigurare
„FORTUNA SA”
Presedinte

Februarie 2001 – Septembrie 2002

Cooperativa de Credit „CREDITMAR”
Presedinte

Octombrie 1998 – Februarie 2001

Cooperativa de Credit Banca Populara
„FORTUNA”
Presedinte

Iulie 1995 – Octombrie 1999

Agentia de asigurari „DOLES
CONSULTING”
Fondator Asociat, Director

1994 – Octombrie 1998

„BANCKOOP” SA Maramures
Inspector principal de Credite

1991 – 1994

“Institutul de Management si Marketig”
Colaborator
“al 20-lea Congres intrnational al Micilor
intreprinderi” -St. Gallen - Elvetia
“Bursa internationala Management
Financiar” - Viena, Zurich, Paris
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EDUCATIE SI FORMARE
1989 – 1994
Academia de Studii Economice BUCURESTI
Facultatea de Management
Specializarea Management
Licentiat -Diploma de Licenta
1985 –1989

Liceul “Gheorghe Sincai” Baia Mare
Profil Matematica - Fizica
Diploma de Bacalaureat
Forma de invatamant zi
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