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Comunicat de presă 
 

Doi directori generali adjuncți ai Intesa Sanpaolo Bank, cu 
responsabilități în zona de business au primit aprobarea BNR 

 
Bogdan Patrănoiu și Dan Grigoriu au primit aprobarea BNR pentru a exercita 
noi atribuții în cadrul Intesa Sanpaolo Bank si au fost îndeplinite formalităţile 
necesare pentru exercitarea funcţiilor.  

 
 Cu aproape 25 de ani de experiență în equity investment, underwriting și risk 
management, precum și în tranzacții internaționale și business development, anterior  
deținând funcții de conducere în mai multe instituții și grupuri financiare 
internaționale, Bogdan Pătrănoiu s-a alaturat echipei Intesa Sanpaolo Bank în 2018 
ca șef al departamentul Corporații Naționale și Clienți Instituționali. În cadrul acestuia 
a construit o echipă puternică, capabilă să poziționeze banca drept un participant 
important în tranzacțiile de referință precum și în parteneriate cu diverse companii 
publice și private.  
Din noua poziție de Director General Adjunct și Șef al Diviziei Corporate și IMM, 

el coordoneze si supervizeaza activitatea structurilor: Corporații Naționale și Clienți 
Instituționali,Clienți Multinaționali, IMM și Produse și Finanțări Structurate.  
 
Cel de-al doilea director general adjunct aprobat de BNR este Dan Grigoriu, 

recent cooptat în echipa de top management a Intesa Sanpaolo Bank ca Șef al 
Diviziei RetaiI, poziție în cadrul căreia este responsabil de segmentul de business ce 
include Small Business și Persoane Fizice, dar și de coordonarea activitățillor 
acoperite de structurile Multichannel & CRM, Gestionarea Rețelei și Customer 
Satisfaction. 
 
Dan Grigoriu este un bancher experimentat, având în cei aproape 30 de ani de 
activitate diferite poziții executive în cadrul altor bănci, membre ale unor grupuri 
internaționale, unde a activat cu preponderență în zona de Retail, coordonând atât 
activități de dezvoltare produse și vânzări, cât si activități de organizare a activității 
de creditare. 
 
Structura actuală a Comitetului de management al Intesa Sanpaolo Bank este 
următoarea: 

 DAN SANDU – Director General/ Chief Executive Officer 

 ANDREA DE MICHELIS – Prim Director General Adjunct 

 BOGDAN PĂTRĂNOIU – Director General Adjunct / Șef Divizia Corporate și IMM 

 DAN GRIGORIU – Director General Adjunct/Șef Divizia Retail  
___________________________________//____________________________________ 
 
Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara din Romania a Grupului Intesa Sanpaolo. Acesta este prima bancă din 
Italia și una dintre cele mai solide și mai profitabile bănci din Europa. Oferă servicii bancare comerciale, de 
investiții corporate, gestionarea activelor și servicii de asigurari.  
Grupul Intesa Sanpaolo are aproximativ 14,7 milioane de clienți în Italia, care sunt deserviți atât prin canale 
digitale, cât și prin canale tradiționale. Băncile subsidiare internaționale ale Grupului deservesc 7,1 milioane de 
clienți, cuprinzând banci care operează în sectorul bancar comercial în 12 țări din Europa Centrală de Est, din 
Orientul Mijlociu și din Africa de Nord și o rețea internațională de specialiști în sprijinul clienților corporate din 26 
de țări. Intesa Sanpaolo este considerată una dintre cele mai durabile bănci din lume.  
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Pentru Grup, crearea de valoare înseamnă a fi un motor pentru creștere, atât în beneficiul societății, cât și al 
economiei. Având în vedere preocupările legate de proteția mediului, Grupul a înființat un fond de 6 mi liarde de 
euro pentru Economia Circulară. Intesa Sanpaolo sprijină proiecte majore de incluziune economică și de 
reducere a sărăciei, pentru care a creat un fond de 1,5 miliarde de euro pentru împrumuturile disponibile 
grupurilor sociale care se luptă să aibă acces la credit. Intesa Sanpaolo are un nivel ridicat de implicare în 
inițiativele culturale, organizate de bancă sau în colaborare cu alte entități din Italia și din străinătate. Acestea 
includ expoziții permanente și temporare care prezintă impresionantul patrimoniu artistic al Băncii la Gallerie 
d’Italia, muzeele grupului situate în Milano, Napoli, Vicenza și în curând Torino.  
 
Website: www.intesasanpaolobank.ro |  
Facebook: https://www.facebook.com/IntesaSanpaoloBankRomania/ |  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/419345 
 
Media contact  
Angelica MIERLOIU  
PR & Marketing Communication Senior Officer | Intesa Sanpaolo Bank | angelica.mierloiu@intesasanpaolo.ro | 
0040 722 568 027 
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