Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Dincă Adrian Constantin
Data nașterii: 31.03.1984
E-mail: adrian.dinca@gov.ro
Naționalitate: Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Mai 2021 – Prezent
Consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
Octombrie 2020 – Aprilie 2021
Membru consiliul de administrație Societatea Națională Plafar SA
▪ Definirea politicilor și obiectivelor societății;
▪ Monitorizarea stării financiare a societății;
▪ Aprobarea deciziilor importante și a bugetelor anuale;
▪ Raportarea performanțelor companiei către acționari.
Noiembrie 2018 – Aprilie 2021
Administrator
D.A.C. Natural Prod. SRL – Drobeta Turnu Severin
▪ Responsabil de evidență contabilă financiară și gestiunea din societate;
▪ Responsabil de procesul de recrutare și selecție a personalului;
▪ Responsabil de relația cu clienții societății, de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății;
▪ Responsabil de aprobarea și elaborarea bugetului societății și menținerea relației cu furnizorii;
▪ Monitorizarea și prospectarea pieței în vederea identificării tendințelor de dezvoltare;
▪ Identificarea și atragerea resurselor necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri.
Mai 2018 – Mai 2021
Membru
Consiliul Consultativ AJOFM Mehedinți
▪ Responsabil de analiza execuției bugetară lunară și situația financiară trimestrială;
▪ Actualizarea raportului anual de activitate ce cuprinde situația financiară anuală și execuția bugetară;
▪ Efectuarea și propunerea proiectului de buget;
▪ Propunerea programelor de ocupare a forței de muncă și de formare profesională la nivelul județului.
Mai 2015 – Mai 2021
Membru
Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Mehedinți
▪ Avizarea proiectului de buget pentru venituri și cheltuieli anuale aferente Fondului Național Unic de asigurări
sociale de sănătate;
▪ Aprobarea rapoartelor de gestiune semestriale și anuale, prezentate de președintele-directorul general;
▪ Avizarea politicii de contractare propusă de președintele-directorul general, cu respectarea contractului cadru;
▪ Avizarea programelor de acțiuni de îmbunătățire a disciplinei financiare, inclusiv a măsurilor de executare
silită potrivit prevederilor legale în vigoare.
Decembrie 2012 – Februarie 2017
Director General
Universal Service.SA – Mehedinți
▪ Stabilirea obiectivelor de dezvoltare a societății;
▪ Elaborarea și aprobarea bugetului final;
▪ Monitorizarea pieței și identificarea obiectivelor de dezvoltare;
▪ Identificarea modalităților de dezvoltare a serviciilor oferite;
▪ Aprobarea procedurilor de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție, financiare, resurse
umane).
Noiembrie 2010 – Decembrie 2012
Inginer Tehnolog
SC. Universal Service.SA – Mehedinți
▪ Urmărirea eficientă a materialelor pentru încadrarea în normele de consum;
▪ Programarea modului de încadrare în consum și urmărirea timpului de funcționare activă a utilajelor pentru
eliminarea risipei de energie;
▪ Evaluarea consumului și costurilor de producție în vederea propunerii soluțiilor de îmbunătățire;
▪ Propunerea de soluții pentru echipamentele de producție.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2003 – 2008
Inginer Diplomat
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
Facultatea de Zootehnice și Biotehnologii
1999 – 2003
Matematică Informatică
Grupul Școlar ”Domul Tudor” – Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinți
COMPETENȚE PERSONALE
Alte limbi străine cunoscute
Limba(i) maternă(e)
Engleză

Română
ΙNΤELEGERE
Ascultare
C1

VORBIRE
Citire
C1

Participare
conversație
C1

SCRIERE
la

Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

C1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

ALTE ACTIVITĂȚI: Iunie 2017 - Prezent
Preşedinte
Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali(COAL) Mehedinți

