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NUME Daniela NEMOIANU 

 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

Perioada iulie 2019 – prezent 

Locația București, România 

Compania Erste Banca Comercială Română 

Pozitii de 

conducere 

Membru în Consiliul de Supraveghere al Grupului Erste BCR 

Descriere Membru independent non-executiv  
 

Perioada august 2016 – prezent 

Locația București, România 

Compania Nemoianu Consulting 

Pozitii de 

conducere 

Partener Fondator 

Descriere Firma de avocatură specializată în servicii financiare, dreptul afacerilor si fiscalitate, managementul 

riscului, reglementări si conformitate, fuziuni si achiziții, fonduri europene 

 

Perioada iulie 1996 – iulie 2016 

Locația București, România 

Compania KPMG în România 

Profilul 

Grupului 

Audit, fiscalitate, consultanță în afaceri, restructurări 

Membru al rețelei KPMG International 

Poziții de 

conducere 

▪ Partener KPMG CEE (2006-2016) 

 

▪ Partener Executiv, membru al Comitetului Executiv al KPMG România (2010 – 2016) 

 

▪ Membru, iar ulterior Președinte, Comitetul de Supraveghere al KPMG Central Eastern Europe 

(2009 –2016)   

 

▪ Partener Coordonator al Departamentului de Consultanță în Afaceri (KPMG Advisory) (2008-2010)  

▪ Partener responsabil pentru Managementul Riscurilor, KPMG Romania și KPMG Advisory (2008 – 

2015) 

▪ Partener Coordonator responsabil pentru protecția juridică a activităților KPMG în România 

(2000-2016)  

▪ Partener Coordonator al KPMG Legal, firma de avocatură asociată KPMG România –  (2004-2016)  

▪ Partener Coordonator al Diviziei de Consultanta de Risc in Afaceri – Risk Advisory, KPMG Advisory 

(2007-2008) 

▪ Director Tax&Legal  - Servicii de Asistență Fiscală & Juridică, KPMG România (2002 – 2006)  

▪ Manager Tax&Legal - Servicii de Asistență Fiscală & Juridică, KPMG România (2000-2002)  

▪ Consultant – Consultanta in afaceri (1996-2000) 

Descriere Specializari: servicii financiare, infrastructură și mari proiecte, energie și utilități, sectorul public & 

fonduri europene  

Linii de servicii: reglementări, consultanță în management, risc & conformitate, finanțe corporative, 

guvernanță corporativă, asistență juridică și fiscală.  
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Dna. Nemoianu furnizeaza servicii de asistență în management, consultanță, servicii de asistență juridică și 

fiscală unui mare număr de investitori internaționali și locali, cunoscând nevoile și așteptările acestora, ca și 

provocările întâlnite în implementarea planurilor de investiție în Europa Centrală și de Est.  Dna. Nemoianu 

are, de asemenea, experiență semnificativă în colaborarea cu autoritățile centrale și locale române, fiind 

implicată și în numeroase proiecte cu instituții financiare internaționale. A susținut, de asemenea, prezentări 

la conferințe și seminarii pe diverse teme comerciale, integrarea în Uniunea Europeană și armonizarea 

legislației.   

- are o vastă experiență în servicii financiare, reglementări și conformitate, proiecte de infrastructură și 

construcții, investiții de tip greenfield și achiziții, privatizări, managementul riscului. 

- este specializată în fuziuni & Achiziții, tranzacții și restructurari și guvernanță corporativă. 
- are o experiență câștigată în peste 300 de tranzacții, o parte din proiecte fiind realizate în cadrul 
unor achiziții transfrontaliere, mari proiecte de privatizare și proiecte guvernamentale. 
- a furnizat, în calitate de Consultant coordonator, servicii de reglementare și afaceri pentru un număr 
semnificativ de mari investitori internaționali. 
- a participat activ și constant în cadrul principalelor asociații din mediul de afaceri, ca de exemplu 
AmCham, Consiliul Investitorilor Străini, Camera de Comerț Britanică și Camera de Comerț a Olandei, 
Coaliția pentru Dezvoltarea României. 
 
A dezvoltat o arie extinsa de expertiza în calitate de consultant în servicii financiare, în domenii ca de 

exemplu: (i) autorizări, reglementări și conformitate în relația cu Banca Națională a României, (ii) consultanță 

privind produsele și operațiunile băncilor și instituțiilor financiare,  (iii) moneda electronică, (iv) proiecte de 

fuziuni & achiziții, (v) reorganizarea băncilor și instituțiilor financiare, (vi) training specializat de risc pentru 

conducerea băncilor, (vii) guvernanță corporativă și conformitate (pachetul CRD IV, MIFID), (viii) evaluarea 

riscurilor, (ix) consultări legislative și modificări reglementări, (x) prevenirea și combaterea spălării banilor & 

lupta antifraudă, (xi) protecția consumatorilor, (xii) consiliul concurenței, (xiii) operațiuni de finanțare, (xiv) 

restructurări și reeșalonarea datoriilor, credite neperformante, (xv) protecția datelor personale, (xvi) fonduri 

europene etc. 

Dna. Nemoianu are, de asemenea, o bogată experiență în proiecte din sectorul public, fonduri europene și 

achiziții publice: 

▪ Redactarea opiniilor juridice cu privire la interpretarea și aplicarea legislației naționale și europene în 
materia achizițiilor publice. 

▪ Asistență în evaluarea procedurilor de atribuire (făcând parte din Comisia de Evaluare) în calitate de 

expert externalizat din partea autorității contractante 
▪ Pregătirea/elaborarea documentației de atribuire și a formularelor specifice procedurilor de atribuire 

naționale/comunitare (e.g. fișă de date a achiziției, caiet de sarcini, criterii de evaluare, 
documente/formulare specifice, acorduri de asociere) aferente procedurilor naționale/Europene de 
atribuire. 

▪ Elaborarea, revizuirea, negocierea, implementarea și monitorizarea derulării contractelor de achiziții 
publice, precum și a contractelor de gestionare a proiectelor publice pentru concesiunea lucrărilor 
publice, serviciilor și pentru PPP-uri. 

▪ Auditul procedurilor de achiziții (publice) organizate/finanțate de autoritățile publice și de alte 

instituții finanțatoare (de ex., Ministere, Banca Mondială, EBRD, etc.). 
▪ Elaborarea procedurilor & politicilor de achiziții publice. 
▪ Structurarea și executarea privatizărilor în conformitate cu legislația achizițiilor publice. 
▪ Asistență în realizarea testului investitorului privat. 
▪ Verificarea relațiilor contractuale cu autoritățile municipale din perspectiva legislației privind ajutorul 
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de stat. 
▪ Revizuirea structurilor de finanțare a întreprinderilor municipale și asistență în vederea modificării 

acestor structuri. 
▪ Asistență în legătură cu toate aspectele procedurale aferente litigiilor în materia achizițiilor publice.  
▪ Întocmirea/redactarea documentației și formularelor specifice participării la procedurile de atribuire 

(inclusiv a contractelor de consorțiu sau asociere în participație, a acordurilor de subcontractare ca și 
a angajamentelor ferme de susținere).   

▪ Revizuirea și negocierea contractelor de achiziții publice sau PPP, a contractelor privind 
managementul proiectelor sau a contractelor de concesiune de lucrări publice și servicii.  

▪ Managementul contractelor. 
▪ Asistență în litigii în materia achizițiilor publice sau a parteneriatelor public-private.    
▪ Cursuri de formare profesională privind procedurile/cadrul de reglementare a achizițiilor 

publice organizate pentru societăți private și de stat. 
▪ Management de proiect.  
▪ Finanțarea proiectelor. 
▪ Consultanță pentru proiecte majore. 

 

Dna. Nemoianu a fost, de asemenea, responsabilă în calitate de consultant în afaceri, pentru un 

număr impresionant de investitori internaționali și locali care au beneficiat de asistența oferită de 

KPMG Romania. Responsabilitățile sale au inclus: 

▪  Managementul proiectelor de privatizare în beneficiul investitorilor străini, evaluarea din perspectivă 

juridică a tranzacției preconizate, elaborarea strategiilor, asistență pe parcursul derulării privatizării și 

de asemenea în perioada post-privatizare; 

▪  Societăți listate și regulamentele piețelor reglementate. Consultanță cu privire la regulamentele 

piețelor reglementate aplicabile în cazul majorărilor de capital, drepturile acționarilor minoritari, 

hotărârile organelor societare precum și asistență în legătură cu ofertele publice. Asistență oferită 

unor diverși emitenți și investitori străini acționând în calitate de acționari majoritari în societăți 

deținute public, listate pe piețele de capital românești.  

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
  

 

Instituția  Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor sub patronajul Universității București și 

Universității Sorbona 

Perioada 1997-1998 

Diplomă/titlu Master în Drept Comercial și Comunitar 

 

Instituția  Facultatea de Drept, Universitatea București 

Perioada 1991-1995 

Diplomă/titlu Licența în drept 

 

Țara Programe de specializare 

Romania mai-nob 2020, Henley Business School Envisia, Certificare post-universitara in guvernanta 

corporativa si administrarea afacerilor  

Austria dec 2020, Training reglementari si conformitate, Ernst&Young, Viena 

Austria december 2019, Training reglementari si conformitate, Ernst&Young, Viena 
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Romania mai 2019 Training reglementari si conformitate, KPMG Romania 

Franța 2012/2013 - INSEAD, program de leadership privind strategia transformațională și 

inovarea în cadrul companiilor 

UK 2010 – Facultatea Internațională de Finanțe, Curs despre Finanțarea Proiectelor 

US  2009 - Harvard Business School, Curs de Leadership, Leading Professional Firms 

Locații UE Cursuri internaționale periodice de pregătire, având drept obiect Servicii Financiare, 

Fuziuni & Achiziții, Servicii Tranzacționale, Evaluări de business, Cursuri avansate de 

fiscalitate, Lean Six Sigma, Blue Ocean, Achiziții publice, Good Corporate Governance, 

Servicii de consultanță, Mari proiecte de infrastructură, PPP, FIDIC, Piețe, Vânzări și 

marketing, Negocieri, Soluționarea conflictelor, Contracte, Instrumente de Management, 

Etică & Independență, Managementul riscurilor, AML, Confidențialitatea datelor, 

Managementul clienților strategici, Strategii geo-politice, Siguranță cibernetică, Media, 

Soft skills – aptitudini și comunicare, Formarea formatorului etc 
 
 

COMPETENȚE 
PERSONALE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

Limba maternă 

Leadership cu scop si perspectiva, integrator multidisciplinar,  viziune strategică, initiativa, 
independența gândirii, anticiparea si remedierea riscurilor, onestitate, integritate 
 

Româna 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

Franceză B1/B2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/2 

 
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri Office: Utilizator elementar  -  independent  -  experimentat  

Acreditări 

relevante  

 

 

 

 

 

 

Alte Pozitii deținute,  

Asociatii și Proiecte 

 

▪ Avocat, UNBR 

▪ Acreditare Expert în Achiziții Publice  

▪ Acreditare Expert în Parteneriate Public-Private 

▪ Acreditare Expert Fonduri Europene 

▪ Acreditare Manager de Proiect  

▪ Formator acreditat 

▪ Traducător autorizat limba engleză 

 

Alte poziții deținute pro-bono:  

▪ Președinte al Comitetului Director al TEACH for Romania, o organizatie dedicata 

educatiei (2017-prezent) 
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Data:        Semnătura:  

           22.11.2022 

 
 

 ▪ Membru in Consiliul Director al asociatiei think-tank ReThink Romania (2021-

prezent) 

▪ Membru în Asociația Administratorilor Independenți 

▪ Președinte (2015/16), VicePreședinte (2018/19) al Camerei de Comerț Americane 

in Romania (AmCham) și membru în Consiliul Director al AmCham (2013-2020) 

▪ Profesor Asociat la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti, Masterul de 

Drept Fiscal (2015-2017) 

▪ Membru in Comisia Prezidențială Proiect România, Președinția României (2016-

2017) 

▪ Membru in asociatia Professional Women Network (PWN Romania) 

▪ Formator în materia achizițiilor publice, în drept fiscal, prevenirea și combaterea 

spălării banilor (AML), risc și conformitate, stat de drept 

▪ Contributor activ la consultarile pentru elaborarea politicilor si proiectelor 

legislative (legi, strategii naționale, fiscalitate, programe europene, proiecte 

strategice, securitatea cibernetică etc). 
Publicații: Numeroase articole în publicații comerciale și juridice, prezentator principal în 
cadrul conferințelor și evenimentelor publice, prezență activă în media. 


