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INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  TROANCĂ IOAN 

Adresă  STR. GEORGE TOPARCEANU, NR. 70, SIBIU, JUD. SIBIU 

Telefon  0369450300, 0740017749 

E-mail  ntroanca@yahoo.com 

Naţionalitate  Romana 

Data naşterii  16 Septembrie 1954 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

• Perioada (de la – până la)  01.02.2015 - prezent   

• Numele şi adresa angajatorului  S.C.INDEPENDENŢA S.A. SIBIU 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - să reprezinte societatea faţă de terţi şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român , în 
limita împuternicirilor primite 

- să realizeze obiectivele şi criiteriile de performaţă stabilite de CA 

- Coordonarea şi controlul activității financiar-contabile , întocmirea şi urmărirea realizării  
BVC, gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea integrității patrimoniale, gestionarea 
relațiilor cu clienții, furnizori, bănci, organismele statului centrale şi locale, etc... 

   

 

• Perioada (de la – până la)  20.08.2013 - 01.02.2015  

• Numele şi adresa angajatorului  S.C.INDEPENDENŢA S.A. SIBIU 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 DIRECTOR ECONOMIC 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonarea şi controlul activității financiar-contabile , întocmirea şi urmărirea realizării 
BVC, gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea integrității patrimoniale, gestionarea 
relațiilor cu clienții, furnizori, bănci, organismele statului centrale şi locale, etc... 

   

 

• Perioada (de la – până la)  15.04.1995 – 19.08.2013 

• Numele şi adresa angajatorului  FONDUL PROPRIETĂȚII PRIVATE III TRANSILVANIA actual SOCIETATEA DE INVESTIȚII 

FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAȘOV; REPREZENTANŢA SIBIU 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 ECONOMIST/ANALIST 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 - Întocmirea și conducerea evidenței financiar-contabile la nivelul Reprezentanței Sibiu 

- Întocmirea și urmărirea realizării BVC la reprezentața Sibiu; 

- Urmărirea administrării și gestionării patrimoniului de conducerile executive la socitățile la 

care SIF Transilvania S.A. Braşov este acționar; 

- Participarea la Adunările Generale a Acționarilor la societățile la care SIF Transilvania S.A. 

Braşov este acționar, analiză rezultate financiare, aprobări BVC și planuri de investiții etc... 

 

 

• Perioada (de la – până la)  25.03.1991 – 15.04.1995 

• Numele şi adresa angajatorului SEMROM BUCUREŞTI COMPLEX AGROSEM SIBIU  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 CONTABIL ŞEF 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 Coordonarea şi controlul activității financiar-contabile , întocmirea şi urmărirea realizării 
BVC, gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea integrității patrimoniale, gestionarea 
relațiilor cu clienții, furnizori, bănci, organismele statului centrale şi locale, etc... 
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• Perioada (de la – până la)  02.05.1990 – 25.03.1991 

• Numele şi adresa angajatorului IELIF SIBIU  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 ECONOMIST/ ŞEF BIROU FINACIAR - CONTABIL 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 Coordonarea şi conducerea activității financiar-contabile, întomirea BVC, întocmirea 
balanțelor de verificare şi a bilanțurilor contabile, etc... 

• Perioada (de la – până la)  15.03.1984 – 01.05.1990 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII MONTAJ REPARAŢII RÂMNICU VÂLCEA 

BRIGADA COMLEXĂ SIBIU 

ECONOMIST 

 

Coordonarea şi controlul activității financiar-contabile , întocmirea şi urmărirea realizării 
BVC, gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea integrității patrimoniale, gestionarea 
relațiilor cu clienții, furnizori, bănci, organismele statului centrale şi locale, etc... 

 

 

18.02.1984 – 15.03.1984 

G.S.I. M. BRAŞOV FILIALA TĂLMACIU 

CONTABIL ŞEF 

 

Coordonarea şi controlul activității financiar-contabile , întocmirea şi urmărirea realizării 
BVC, gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea integrității patrimoniale, gestionarea 
relațiilor cu clienții, furnizori, bănci, organismele statului centrale şi locale, etc... 

 

 

01.02.1977 -17.02.1984 

UJCC COOPERATIVA DE CONSUM LUDOŞ 

CONTABIL ŞEF/CONTABILITATE 

 

Coordonarea şi controlul activității financiar-contabile , întocmirea şi urmărirea realizării 
BVC, gestionarea eficientă a resurselor, asigurarea integrității patrimoniale, gestionarea 
relațiilor cu clienții, furnizori, bănci, organismele statului centrale şi locale, etc... 

 

 

 

27.10.1975 -01.02.1977 

COOPERATIVA DE CONSUM MIERCUREA SIBIULUI 

REVIZOR DE GESTIUNE/BIROU CONTROL FINANCIAR 

 

Întocmirea gestiunilor. 

 

 

 

24.09.1973 – 16.02.1974 

ŞCOALA GENERALĂ SÎNGĂTIN 

PROFESOR SUPLINITOR 

 

Predat: Istoria şi Geografia României elevilor claselor V-VIII. 
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EDUCATIE SI FORMARE 

   

 

• Perioada (de la – până la)  1979-1984 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea „BABEŞ-BOLYAI” Cluj, Facultatea de Ştiinţe Economice,  

Specializarea Finanţe-Contabilitate 

 

• Numele calificării primite 

 

 

Certificări-Autorizări 

 Diplomă de licenţă – economist 

 

 

Expert Contabil 

Consultant Fiscal 

 

 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE. 

LIMBA MATERNĂ  Română 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
  FRANCEZA 

• Abilitatea de a citi   Satisfăcător 

• Abilitatea de a scrie   Satisfăcător 

• Abilitatea de a vorbi   Satisfăcător 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

 Capacitatea de a comunica și muncii cu grupuri neomogene sau echipe multiculturale. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAORICE 

 

 Experientă și abilități în activitatea financiar-contabilă, managerială, conducere de proiecte, 

gestionarea de bugete. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
 

 Operare calculator: Windows, Internet Explorer, Word, Excel  

              PERMIS DE CONDUCERE  CATEGORIA B 

 

 

  

   

   

 


