
 

 

 București, 08.03.2018  

 

Noutăți în echipa de management a Patria Bank:  

Daniela Iliescu va fi noul director general al băncii 

 

Patria Bank anunță schimbări la nivelul top managementului, Consiliul de Administrație al 

Băncii a decis în data de 7 martie 2019, ca Daniela Iliescu să ocupe poziția de Director 

General începând cu 1 aprilie 2019. 

Astfel, după mai bine de 10 ani de activitate în Grupul Patria Bank, Bogdan Merfea va preda 

ștafeta poziției executive unui alt membru din Consiliul de Administratie Patria Bank, respectiv 

doamnei Daniela Iliescu. Bogdan Merfea va continua să își valorifice experiența și expertiza în 

construirea și pilotarea de modele de deservire și incluziune pentru cei de la baza piramidei 

din poziția de membru al Consiliului de Administrațe al Patria Bank și Președinte al Consiliului 

de Administrație al Patria Credit, în paralel cu implicarea în proiecte educaționale și de 

voluntariat. 

Daniela Iliescu este unul dintre cei mai puternici promotori, susținători și constructori ai brand-

ului și business-ului Patria Bank, fiind activ implicată în toate fazele prin care a trecut grupul în 

ultimii 10 ani, din poziția de membru al Consiliilor de Administrație ale Patria Bank și Patria 

Credit. Daniela Iliescu are o experiență solidă în domeniul financiar-bancar monitorizând de-a 

lungul carierei investițiile pe care fondurile EEAF (Emerging Europe Accession Fund) și BAF 

(Balkan Accession Fund) le au în România și coordonând tranzacțiile financiare complexe, 

respectiv achiziții și fuziuni, în care grupul Patria Bank a fost implicat.  

Anterior pozițiilor actual deținute, Daniela Iliescu a lucrat în cadrul PWC România, unde a fost 

responsabilă cu coordonarea serviciilor de audit și consultanță financiară pentru clienți 

importanți din domeniul bancar, leasing, companii de creditare și de gestionare a activelor. 

Totodată, a absolvit Academia de Studii Economice (București) și cursurile Executive MBA ale 

Universității din Viena. 

Pentru detalii suplimentare: pr@patriabank.ro , +40 732 800 326. 

*** 
Despre Patria Bank si Grupul Patria Bank 

 
Patria Bank este o bancă românească, listată la Bursa de Valori București, cu prezență la nivel național, peste 
180.000 de clienți și 3,5 miliarde lei în active, fiind dedicată creșterii gradului de bancarizare în România și 
susținerii antreprenorilor locali. 

Grupul Patria Bank este deținut de Fondul de Investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de 
private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), FEI 
(Fondul European de Investiții, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiții), DEG (Banca de Dezvoltare, 
parte a grupului bancar KFW BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre). Grupul Patria Bank include 
Patria Bank, Patria Credit IFN și SAI Patria Asset Management. 
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