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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european 

pentru investiții strategice 

(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comitetului director al Fondului european pentru investiții 

strategice din 19 iulie 2018 privind renumirea în funcție a directorului executiv adjunct 

al acestuia (C8-0424/2018), 

– având în vedere articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/1017 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european 

pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și 

Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice1,  

– având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare (A8-0312/2018), 

A. întrucât, la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/2017, se prevede că 

directorul executiv și directorul executiv adjunct ai FEIS trebuie să fie numiți pentru un 

termen fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată, în urma aprobării de către 

Parlamentul European și a unui proces de selecție deschis și transparent desfășurat în 

conformitate cu procedurile BEI, în timpul căruia Parlamentul European este informat 

în mod corespunzător și în timp util în toate etapele procedurii de selecție;  

B. întrucât, la 19 iulie 2018, Comitetul director al FEIS a adoptat o propunere privind 

renumirea în funcție a directorului executiv și a directorului executiv adjunct ai FEIS și 

a transmis propunerea în cauză Parlamentului European; 

C. întrucât, la 25 septembrie 2018, Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri 

economice și monetare au organizat o audiere cu Iliiana Țanova, candidatul propus 

pentru funcția de director executiv adjunct al FEIS, în cadrul căreia aceasta a rostit o 

declarație de deschidere și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii celor două 

comisii, 

1. aprobă numirea Iliianei Țanova în calitate de director executiv al Fondului european 

pentru investiții strategice; 

                                                 
1 JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 
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2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, 

Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor statelor membre. 
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ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL ILIIANEI ȚANOVA 

PROFIL 

 
 În prezent, deține funcția de director executiv adjunct al Fondului 

european pentru investiții strategice (FEIS), un mecanism de garantare 
de 26 de miliarde EUR furnizat de UE Grupului Băncii Europene de 

Investiții pentru a sprijini investițiile strategice în UE. Responsabilă de 

gestionarea operațională a FEIS și copreședintă a Comitetului pentru 

investiții al FEIS.  

 Peste 10 ani de experiență în domeniul dezvoltării bancare în cadrul 

Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), 
Londra, Regatul Unit. Numită succesiv în posturile de bancher asociat 

și de directoare în domeniul ingineriei financiare și cofinanțării 

europene. A deținut o serie de posturi de administrator neexecutiv 

pentru fonduri de infrastructură și societăți de utilități publice.  

 În 2013 și 2014, viceprim-ministru însărcinat cu gestionarea 
fondurilor UE în cadrul a două guverne interimare diferite din 
Bulgaria. 

 Studii universitare în domeniul finanțelor corporatiste. Titulară a unui 

master în domeniul finanțelor, Universitatea de Economie Mondială și 

Națională din Sofia, Bulgaria și a unei diplome postuniversitare în 
domeniul gestiunii financiare, Universitatea Georgetown din 
Washington DC, SUA. A participat la un proiect de cercetare 

independent privind dezvoltarea creditului ipotecar în țările în curs de 

dezvoltare, prin intermediul unei burse de schimb de experiență 

acordate de Universitatea Georgetown și de Agenția americană pentru 

dezvoltare internațională (U.S. Agency for International Development 

- USAID) profesioniștilor selecționați originari din Europa Centrală și 
de Est.  
 

EXPERIENȚĂ 
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Ianuarie 2016 

până în prezent  

Director executiv adjunct, Fondul european pentru investiții 
strategice, BEI, Luxemburg 

 Propusă de Comitetul director al FEIS și numită în urma unei audieri a 
Parlamentului European. 

 Responsabilă, împreună cu directorul executiv, de gestionarea FEIS și 

de coprezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții al FEIS. 

Comitetul pentru investiții este responsabil de aprobarea utilizării 

garanției UE pentru investițiile sub formă de împrumuturi, garanții și 

capital, în conformitate cu politicile de investiții și cu orientările FEIS.  

 Responsabilă de punerea în aplicare a FEIS și de realizarea obiectivelor 

sale strategice prin cooperarea strânsă cu Grupul BEI și cu Comitetul 

director al FEIS. Contribuție la elaborarea și punerea în aplicare a 

priorităților și obiectivelor strategice ale FEIS. 

 Reprezentarea FEIS în fața părților interesate externe, în cadrul unor 

reuniuni la nivel înalt și a unor intervenții publice și în mass-media.  
 Participarea la un dialog politic privind utilizarea eficace a 

instrumentelor financiare, cadrele de reglementare și juridice, 

guvernanța eficace și orientarea strategică. 

 

Martie 2015 - ianuarie 
2016 

 

Directoare, cofinanțare europeană și inginerie financiară, Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Londra, Regatul 
Unit 
 
Responsabilă de dezvoltarea cooperării strategice cu Comisia Europeană 

(CE) în conceperea și gestionarea instrumentelor financiare inovatoare în 

domeniul cercetării și inovării, eficienței energetice și dezvoltării urbane, 

finanțării în domeniul mediului și a combaterii schimbărilor climatice și 

finanțării IMM-urilor. Oferirea de consiliere politică Comisiei Europene, 

autorităților guvernamentale, instituțiilor financiare și altor clienți ai BERD. 

Responsabilă de crearea unei noi direcții și de recrutarea personalului 

aferent, de dezvoltarea obiectivelor strategice ale echipei și de dezvoltarea 
antreprenorială. Post sub responsabilitatea directă a directorului general 
administrativ.  
 

August 2014 - 

noiembrie 2014 

Viceprim-ministru însărcinat cu gestionarea fondurilor UE în 

cadrul guvernului interimar din Bulgaria, numită de președintele 
Bulgariei. 
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April ie 2009 - august 
2014 

Bancher de rang înalt, Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare, Echipa pentru infrastructură municipală și de 
mediu, Londra, Regatul Unit. 
 Șefă de echipă pentru crearea, executarea și punerea în aplicare a 

investițiilor în infrastructură bazate pe împrumuturi și instrumente de 

capitaluri proprii în Europa de Sud-Est (SEE), Ucraina și Rusia.  

 Președintă a Consiliului de administrație al Fondului de dezvoltare a 

infrastructurii municipale (SICAV), un vehicul investițional cu o 

capacitate de 100 de milioane EUR, care oferă o partajare a riscurilor și 

o finanțare prin îndatorare pentru investițiile în infrastructură din 

Balcanii de Vest. Rol principal în elaborarea conceptuală și structurală 

a fondului, precum și în strângerea de fonduri.  

 Membră a Consiliului de administrație al FLAG în Bulgaria, un vehicul 

investițional inovator care oferă o finanțare mixtă pentru investițiile în 

infrastructurile municipale, în paralel cu fondurile de coeziune și 
structurale ale UE.  

 În perioada 2008-2010, membră a Consiliului de administrație al Sofia 

Water, un vehicul cu scop special, responsabil de furnizarea apei și de 

servicii de canalizare în Sofia, Bulgaria, și deținut în majoritate de 
United Utilities, o societate cotată la bursă din Regatul Unit.  

 Responsabilă de gestionarea relației și de dialogul politic cu instituțiile 

financiare internaționale, Comisia Europeană, guvernele și autoritățile 

de reglementare din regiunea care ține de competența sa.  
 

Martie 2013 - iunie 2013 Viceprim-ministru și ministru însărcinat cu gestionarea 
fondurilor UE în cadrul guvernului interimar din Bulgaria, 

numită de președintele Bulgariei.  
 

 

April ie 2006 –  

apri lie 2009 

Bancher principal, Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, Echipa pentru infrastructură municipală și de mediu, 
cu sediul la Londra, Regatul Unit. 

 Aria geografică de interes: Bulgaria, Serbia, Croația și Rusia. 

 Dirijarea și gestionarea unor echipe de proiect pentru structurarea, 

negocierea și punerea în aplicare a unor proiecte de investiții în 

domeniul apei și al apelor uzate, al electricității, al generării și furnizării 

de energie termică, al transportului public și al gestionării deșeurilor.  

 Responsabilă de structurarea și finanțarea parteneriatelor public-privat 

(PPP). Rezultate excelente în calitate de șefă de proiect însărcinată cu 

restructurarea unui PPP-cheie în regiune și negociatoare principală, prin 
gestionarea unui număr semnificativ de interese (societatea care 
promovează proiectul, concedent, autoritatea de reglementare, 

acționari, cofinanțatori). 

 Responsabilități-cheie pentru gestionarea relațiilor și a dialogului politic 
în Bulgaria.  
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Februarie 2003 - aprilie 
2006 

Bancher asociat, Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, Sofia, Bulgaria 

Gestionarea și punerea în aplicare de proiecte în domeniul feroviar, al 

transportului, al apei, al aeroporturilor, inclusiv al finanțării concesiunilor. 
Rol-cheie în pregătirea strategiei de afaceri a băncii pentru sectorul 
infrastructurii din Bulgaria. 

August 2001 - februarie 
2003 

Deloitte, Serviciul de consiliere în materie de litigii, Washington 

DC , SUA, și Serviciul de asigurare și consultanță, Sofia, Bulgaria 

Experiență inițială în calitate de stagiară în cadrul serviciilor de consiliere în 

materie de litigii din cadrul Deloitte, Washington DC, SUA, și, ulterior, 

auditoare șefă pentru serviciile de audit și de consultanță ale Deloitte din 
Bulgaria. Membră a echipei de audit pentru o serie de proiecte, în special în 

domeniul auditurilor statutare și internaționale. Experiență cu clienții în 

următoarele domenii: asigurări, bănci, energie, construcții, distribuție de 

petrol și produse textile. 

 
August 1996 - 

august 2000 

Banca Comercială Biochim (în prezent, UniCredit Bulbank), 
Sofia, Bulgaria  

A debutat ca administratoare de cont, oferind servicii de cont și de 

consultanță întreprinderilor. În 1998, promovare în postul de analist 

financiar principal, responsabil pentru întocmirea bugetului și analiza 

costuri-beneficii. Prezentarea de soluții pentru restructurarea și 
consolidarea sucursalelor. Membră a echipei principale însărcinate cu 

dezvoltarea produselor și cu redactarea manualului produselor al Biochim.
  

STUDII UNIVERSITARE 

August 2000 - august 
2001  

Bursă de schimb de experiență,  Universitatea Georgetown și 
Universitatea George Washington, Washington DC, SUA 

Bursă de schimb de experiență acordată de Universitatea Georgetown și 
USAID pentru profesioniști selecționați din Europa Centrală și de Est. 

Cursuri postuniversitare în domeniul finanțelor corporatiste, previziunilor 

aplicate și analizei seriilor de timp, analizei financiare avansate, gestiunii 

financiare, analizei investițiilor și gestionării portofoliului. Proiect de 

cercetare independent în domeniul dezvoltării creditelor ipotecare în țările 

aflate în tranziție. 

August 1994 - 
decembrie 1998  

Master în finanțe Universitatea de Economie Națională și 
Mondială, Sofia, Bulgaria 

Formare în domeniul finanțelor, contabilității, investițiilor, serviciilor 

bancare și dreptului. Specializare în domeniul finanțelor corporatiste.  

ALTE CALIFICĂRI ȘI RECOMPENSE/DISTINCȚII  

Competențe Programe: Microsoft Office Suite (Word, Excel)  
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Recompense/distincții  Bursă de schimb de experiență, acordată de USAID și de Universitatea 

Georgetown pentru studii postuniversitare și cercetare, Washington DC, 
SUA. 

Desemnată „Young Global Leader” (tânăr lider mondial) de către Forumul 
Economic Mondial, în 2015. 

Limbi vorbite bulgară, limbă maternă; engleză fluent; rusă, nivel intermediar. 
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