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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ghincea Ştefan 

Adresă  

Telefon    

  

E-mail stefan.ghincea@caa.ro 

Naţionalitate  

Data naşterii  
  

  
  

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 
Iuliie 2015 – Prezent 
Şef Birou Comercial, Buget și Achiziții 
Coordonează procesul de elaborare/ negociere/ semnare a contractelor comerciale generatoare de 
venituri precum şi a celor generatoare de cheltuieli; 

Coordonează elaborarea/ actualizarea/ gestionarea bugetului de venituri si cheltuieli al regiei  conform 
prevederilor legale în vigoare 
Coordonează elaborarea/ actualizarea/ gestionarea programului anual al achiziţiilor publice şi a 
documentaţiei de atribuire, aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, gestionarea dosarelor de 
achiziţii publice conform prevederilor legale în vigoare 
 

 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
Supervizare şi reglementare industrie civilă aeronautică 

Perioada Aprilie 2013 – Iunie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Comercial şi Achiziţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează procesul de elaborare/ negociere/ semnare a contractelor comerciale generatoare de 
venituri precum şi a celor generatoare de cheltuieli; 

Coordonează elaborarea/ actualizarea/ gestionarea programului anual al achiziţiilor publice şi a 
documentaţiei de atribuire, aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, gestionarea dosarelor de 
achiziţii publice conform prevederilor legale în vigoare 
Coordonează procesul de elaborare/ revizuire a tarifelor percepute de regie 
Urmăreşte realizarea veniturilor conform BVC aprobat 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Supervizare şi reglementare industrie civilă aeronautică 
 
 

 
 

 
 

Perioada Septembrie 2007 – Aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Comercial şi Facturări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților de negociere și încheiere contracte generatoare de venituri/ cheltuieli 
Avizarea facturilor emise precum şi a situaţiilor de raportare lunară   
Analiza economică a veniturilor facturate şi încasate 
Efectuarea demersurilor pentru recuperarea creanţelor restante 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Supervizare şi reglementare industrie civilă aeronautică 
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Perioada Noiembrie 2001 – August 2007 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare şi promovare către MT a tarifelor aplicate pentru activităţile derulate de regie 
Participare la proceduri de achiziție 
Întocmire, negociere și încheiere contracte generatoare de venituri/ cheltuieli 
Întocmire bază de cost pentru activitățile derulate de regie în relația cu furnizorul național de servicii 
de navigație aeriană 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Supervizare şi reglementare industrie civilă aeronautică 

  

Perioada Iunie 2000 – Octombrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire şi gestionare contracte de achiziţii/ Întocmire şi gestionare contracte de instruire 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română de Aviaţie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii licenţelor/calificărilor în domeniul aeronautic 

  

Perioada Octombrie 1997 – martie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Agent de bursă / Trader RASDAQ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tranzacționare valori mobiliare pe piața de capital primară şi secundară 

Numele şi adresa angajatorului Expert Broker Group SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Piaţa valorilor mobiliare 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Iunie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat, profilul matematică-fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic „Ion Barbu”, București 

  

Perioada Mai 1999 

Calificarea / diploma obţinută Economist/ Diploma de licenţă, profilul economic, specializarea „informatică-economică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Academia de Studii Economice, 
Bucureşti  

  

Perioada Martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master, specializarea „administrarea afacerilor comerciale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice, Bucureşti 

  
 

Perioada Decembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, specializarea „Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă şi evaluarea riscurilor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea Politehnică, Bucureşti 

  

Perioada Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Airline economics” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

The European Centre for the Aerospace and Aviation Industries, Tolouse – Franţa 
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Perioada Septembrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Strategic cost management” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Aviation Training and Development Institute, International Air Transport Association, Montreal – 
Canada 

  

Perioada Iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Commercial aspects of aircraft maintenance” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

The European Centre for the Aerospace and Aviation Industries, Tolouse – Franţa 

  

Perioada Septembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Aircraft purchase contracts and operating leases” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Aviation Training and Development Institute, International Air Transport Association, Montreal – 
Canada 

  

Perioada Octombrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Managing aviation policy and regulation” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Aviation Training and Development Institute, International Air Transport Association, Montreal – 
Canada 

  

Perioada Decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Manager de proiect” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK Service Corporation, Sinaia 

  

Perioada Octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Managementul calităţii ISO 9001:2008” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Quasaro, Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Corectitudine, seriozitate, spirit de echipă, adaptabilitate, spirit de evaluare şi îmbunătăţire, 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Punctualitate, lucru în condiţii de stres/presiune, spirit analitic, monitorizare lucru echipă 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare computer la nivel avansat Office, Outlook şi programe de gestiune informatică  

 

 

Permis(e) de conducere Permis de conducere autovehicul din 1995 categoria B.  
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

