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Informaţii personale  

 
Nume / Prenume 

 
ILINCA  Cristian Alexandru 

Adresă  

Telefon    

E-mail  

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

  

Experienţa profesională  

  

 
Perioada 

 
12.09.2022 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic interimar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, organizarea şi controlul activităţilor cu privire la: 
- bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- contabilitatea financiară şi internă de gestiune; 
- operaţiunile de încasări şi plăţi; 
- impozite şi taxe; 
- analiza eficienţei economico-financiare; 
- controlul costurilor; 
- exercitarea controlului financiar preventiv; 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Sucursala T.T.M. Tg.Mureş 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
16.10.2019 – 12.09.2022 
Şef serviciu Controlul costurilor, preţuri şi tarife 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor cu privire la: 
- bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- analize economico-financiare; 
- contabilitatea internă de gestiune; 
- controlul costurilor; 
- fundamentare preţuri şi tarife; 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Sucursala T.T.M. Tg.Mureş 

 
 

 
01.05.2015 – 16.10.2019 

Funcţia sau postul ocupat Director economic interimar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, organizarea şi controlul activităţilor cu privire la: 
- bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- contabilitatea financiară şi internă de gestiune; 
- operaţiunile de încasări şi plăţi; 
- impozite şi taxe; 
- analiza eficienţei economico-financiare; 
- controlul costurilor; 
- exercitarea controlului financiar preventiv; 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Sucursala T.T.M. Tg.Mureş 
 

 01.10.2003 – 01.05.2015 
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Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu Controlul costurilor, preţuri şi tarife 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor cu privire la: 
- bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- analize economico-financiare; 
- contabilitatea internă de gestiune; 
- controlul costurilor; 
- fundamentare preţuri şi tarife; 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Sucursala T.T.M. Tg.Mureş 

 

 
 

25.07.2001-01.10.2003 

Funcţia sau postul ocupat economist, Serviciul CFG 

Activităţi / responsabilităţi principale  Control intern de gestiune 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş 

  

 15.12.1999 – 25.07.2001 

Funcţia sau postul ocupat economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Fundamentare buget, preţuri şi tarife 

Numele şi adresa angajatorului S.C. EXPROGAZ S.A. – Sucursala Tg.Mureş 

  

 25.10.1996– 15.12.1999  

Funcţia sau postul ocupat muncitor 

Numele şi adresa angajatorului S.P.G.N. Tg.Mureş 

 

Educaţie şi formare 
 

 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master – Administrarea afacerilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Vest V. Goldiş din Arad, Facultatea de Ştiinte 
Economice 

  

 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Ştiinte 
Economice, Specializarea Finanţe-bănci-contabilitate 

 

Cursuri şi perfecţionare 
profesională 

 

 

 17.07.2018-21.07.2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat - ENERGY MARKETS 2018 – Pricing, trading,  hedging,  
risk, best practice, market instruments, energy derivatives 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   Pan-European Conferences UK 
 

 21.02.2018-22.02.2018 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat - Evaluarea performanţelor în cadrul sistemului de 
management al performanţelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC GREAT PEOPLE INSIDE SRL 

 18.01.2018-19.01.2018 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat - Bugetul de venituri şi cheltuieli an 2018 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC EUROTIME GLOBAL TRADING SRL 

 

 
 

29.08.2017-31.08.2017 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat - IFRS şi fiscalitatea 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  S.C. KPMG TAX SRL 

 

 
 

29.09.2016-02.10.2016 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat - Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  S.C. EAG SRL 

 

 
 

31.10.2013-03.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat - Noţiuni de programare bugetară la societăţi – Buget 2014 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Formenerg SA Bucureşti 

 

 
 

14.06.2013-16.06.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat - Control financiar preventiv 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Consultanţă şi training SRL Sovata 

 

 
 

13.11.2013-15.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat - Managementul investiţiilor şi achiziţiilor publice  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  S.C. EXPERT AKTIV GROUP S.R.L 

 

 
 

12.12.2012-17.12.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Formenerg SA Bucureşti 

  

 28.06.2010-02.07.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat -  Expert achiziţii publice – COR 241940 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Formenerg SA Bucureşti 

  

 31.08.2009-04.09.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat -  Expert achiziţii publice – COR 241940 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Formenerg SA Bucureşti 

 

 
 

21.11.2008-24.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Formenerg SA Bucureşti 

  

 09.05.2008-12.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – BVC - Fundamentarea indicatorilor economici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  SC Formenerg SA Bucureşti 

 

 
 

19.10.2008-01.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – One to One Intensive Business English Course  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  European Language Link Academy – Stamford, UK 

 15.10.2006-20.10.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Expert prevenire şi combatere a corupţiei – COR 241938  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  CPPI Buşteni 

 

 
 

26.03.2006-31.03.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Expert armonizare legislativă – COR 242912  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Curs Euro Info   

 

 
 

23.11.2005-27.02.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică – Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Professional Language Centre 

  

 11.12.2005-16.12.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Aplicarea în unităţile industriale a legislaţiei transpusă 
din Directivele UE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  IPCUP Ploieşti 

  

 09.12.2005-10.12.2005 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent – Achiziţii publice, necesităţi şi posibilităţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  OK Service Corporation 

  

 Ianuarie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent – Achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  ASE Bucureşti 

 

 
 

03.05.2004-04.05.2004 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent – Principii şi elemente fundamentale ale Managementului 
Calităţii, conform ISO 9000 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Lucian Blaga Sibiu - CCDOQ 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) matern(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Interacţiune Exprimare Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  mediu mediu mediu mediu mediu 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Abilităţile de lucru în echipă, relaţionare interumană și comunicare  

Competenţe şi aptitudini organizatorice    Abilități de analiză, de identificare a soluțiilor şi de luare a deciziilor 
   Bun coordonator și organizator  
   Capacitate de lucru și perseverență 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Aplicații Microsoft Office 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


