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Lista candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație 

 

 

Nr. crt 

 

Nume și prenume 

 

Localitatea de 

domiciliu 

 

Calificarea 

profesională 

 

Experiența profesională relevantă 

1 Goia Dorel 
Cluj-Napoca, 

România 
Profesor 

Absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie în cadrul UBB Cluj, fost 

profesor de istorie și antreprenor începând cu 1990, dl. Dorel Goia 

este acționarul majoritar și Președintele Consiliului de Administrație 

TeraPlast încă din 2008. 

2 Anghel Lucian-Claudiu București, România Economist 

Dl. Lucian Anghel este doctor în economie, licențiat în cibernetică și 

informatică economică, absolvind la Georgetown University 

Washington un curs postuniversitar. Are o experiență de 25 de ani în 

domeniul financiar-bancar, ocupând de-a lungul timpului numeroase 

poziții de conducere precum economist-șef, coordonator al planului 

de structurare în vederea privatizării, trezorier adjunct, director de 

strategie, CEO al unor instituții precum bănci sau un fond de pensii. 

De asemenea, a fost membru în Consiliul de Administrație al unor 

asset manageri – fonduri mutuale și a activat ca expert extern al 

Băncii Mondiale. 

Timp de 8 ani, dl Anghel a fost Președintele Consiliului Bursei de 

Valori București, iar în prezent ocupă poziția de CEO la Banca 

Românească SA si Vicepreședinte al Bittnet Systems SA. Dl Lucian 

Anghel este unul dintre fondatorii Asociației Analiștilor Financiar-

Bancari din România- servind ca primul președinte al asociației. Dl 

Anghel este (co)autor de cărți de specialitate predând la facultăți 

precum SNSPA și ASE. 
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3 Palfi Magda-Eugenia 
Cluj-Napoca, 

România 
Economist 

Dna Magda Palfi are o experiență de 29 de ani în domeniul bancar, 

activând în acest timp în bănci ca ABN Amro sau Citibank. 

Dna Palfi face parte de 18 ani din echipa Raiffeisen Bank unde, în 

prezent, este Director Regional Corporate al regiunii Nord-Vest. 

A urmat cursurile MBA din cadrul Robert Kennedy College Zurich. 

4 Neacșu Vlad-Nicolae 
Sat Afumați (jud. 

Ilfov), România 
Economist 

Absolvent al programului Executive MBA din cadrul Asebuss București 

și al Facultății de Management din cadrul ASE București, dl. Vlad 

Neacșu deține în prezent calitatea de Membru al Consiliului de 

Administrație al Primcom SA București, precum și calitatea de 

administrator unic al Sens Unic Imobiliare SRL. 

În trecut, a deținut poziția de Director General în cadrul Alcom SA 

Timișoara și Primcom SA București, precum și poziția de Membru în 

Consiliul de Administrație al următoarelor companii: Transgaz SA 

Mediaș, Impact Developer & Contractor SA București și Comsig SA 

Sighișoara. A activat cu succes în domeniul financiar din România, în 

cadrul AllianzȚiriac Pensii Private București, precum și în cadrul 

Raiffeisen Capital & Investment. 

5 Stânean Alexandru 
Cluj-Napoca, 

România 
Economist 

Alexandru Stânean s-a alăturat echipei TeraPlast în 2007 și a ocupat, 

de-a lungul timpului, diferite poziții în cadrul Grupului, printre care 

director general adjunct, director de operațiuni, responsabil de 

dezvoltare externă. 

În 2008, a făcut parte din echipa responsabilă de IPO-ul TeraPlast SA. 

În prezent, dl Stânean este directorul general al TeraPlast, aflat la al 

treilea mandat de CEO în cadrul companiei. 

 

 


