Cristian lanca
Date
personale

Data şi locul naşterii
Naţionalitate: română

Experienţa în

2009-prezent

m uncă

Partener Coordonator

Bryte Consulting & Recovery

Constanţa

■ Domeniul de activitate: audit financiar, insolvenţă, consultanţă
■ Am furnizat servicii de audit (audit financiar şi statutar, auditul proiectelor finanţate
din fonduri europene), servicii de insolvenţă (restructurări şi lichidări), asistenţă
fiscală (consultanţă, preţuri de transfer), servicii de evaluare (afaceri si imobile).
■ Am înfiinţat şi gestionat incubatorul de afaceri pentru sectorul maritim RoNoMar,
finanţat cu fonduri nerambursabile norvegiene; am oferit asistenţă de afaceri
companiilor norvegiene.
■ Am înfiinţat şi asigurat secretariatul organizaţiei Clusterul Maritim Românesc
(operare portuară, transporturi navale, construcţii navale, crewing).
■ Ocazional, am susţinut cursuri la Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Universitatea Maritimă din Constanţa şi la Universitatea Ovidius din Constanţa.
2016 (feb-sep)

CN Administraţia Canalelor Navigabile S A

Constanţa

Membru al Consiliului de Adm inistraţie, Preşedinte al Com itetului de Audit
■ Domeniul de activitate: exploatarea canalului Dunăre-Marea Neagră; Nr. de angajaţi:
-4 0 0
■ Am coordonat redactarea Planului de Administrare; am identificat probleme cu
impact semnificativ asupra performanţei companiei si am propus soluţii de rezolvare.
2008-2009

Socep S A (Simbol BVB: S O C P )

Constanţa

Director General
■ Domeniul de activitate: operare portuară; Nr. de angajaţi: - 600
■ Am menţinut volumul de activitate în ciuda crizei economice, prin oferirea de noi
servicii şi mărirea portofoliului de clienţi.
■ Am mărit productivitatea prin optimizarea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea
procedurilor de lucru.
■ Am restructurat compania, reducând cu 1/3 personalul acesteia prin negocieri cu
sindicatul şi concedieri colective.
■ Am menţinut profitabilitatea companiei, chiar şi cu plăţile compensatorii efectuate
pentru disponibilizări; am realizat o creştere semnificativă a disponibilităţilor băneşti
ale companiei, făcând posibilă dezvoltarea şi modernizarea viitoare.
2004-2008

Constanta South Container Terminal (DP World)

Constanţa

Director Financiar şi Adm inistrativ
■ Domeniul de activitate: operare portuară; Nr. de angajaţi: - 600
■ Am organizat departamentele financiar-contabil şi administrativ în faza de demarare
a afacerii; am recrutat personal şi am implementat sistemul ERP; am gestionat cu
succes provocările unei creşteri exponenţiale a activităţii în primii 3 ani.
■ Am negociat contractul de concesiune cu Administraţia Porturilor Maritime
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Constanţa, în vederea extinderii terminalului de containere; am negociat cu băncile
un acord de finanţare a construcţiilor civile, a macaralelor de cheu şi a altor
echipamente.
■ Am oferit suport sediului central privind proiectul de stabilire a preţurilor de transfer şi
listarea la bursă.
■ Am gestionat cu succes asigurările companiei şi pretenţiile în caz de accidente.
2002-2003

Sammarina (grup de firme)

Constanţa

Director Financiar
■ Domeniul de activitate: transporturi navale, imobiliar, comerţ cu amănuntul,
producţie; Nr. de angajaţi: ~400
■ Am supervizat performanţa financiară a firmelor din grup.
■ Am obţinut finanţare pentru transformarea şi modernizarea unei nave RO-RO.
■ Am oferit suport în restructurarea unei companii de procesare a cărnii şi a unui lanţ
de magazine de comerţ cu amănuntul.
2001-2002

Winmarkt (NCH Advisors) - Sucursala Ploieşti

Ploieşti

Director General
■ Domeniul de activitate: imobiliar; Nr. de angajaţi: ~ 20
■ Am crescut gradul de ocupare a 4 centre comerciale mari din Ploieşti si Sinaia de la
30% la 90%.
■ Am realizat reparaţii capitale şi modernizarea centrului comercial Winmarkt Omnia.
■ Am extemalizat serviciile de curăţenie, pază şi întreţinere tehnică.
1998-2001

Tomis S A (Ofer Group)

Constanţa

Controlor Financiar
■ Domeniul de activitate: comerţ cu amănuntul şi imobiliar; Nr. de angajaţi: ~300
■ Am condus proiectul de fuziune a societăţilor Tomis şi Aliment Conex
■ Am oferit suport în restructurarea activităţii de comerţ cu amănuntul şi suport privind
închirierea spaţiilor comerciale ale Aliment Conex.
■ Am condus proiectul de implementare a sistemului de coduri de bare pentru
comerţul cu amănuntul.
Educaţie

2001-2008

Academia de Studii Economice

Bucureşti

Doctorat în domeniul Afaceri internaţionale
■ Teză: Managementul fiscalităţii în societăţile multinaţionale
1999-

2003

Universitatea Ovidius

Constanţa

Facultatea de Drept
■ Teză: Aspecte juridice privind TVA
1993-1997

Academia de Studii Economice

Bucureşti

Facultatea de Relaţii Econom ice Internaţionale
■ Bursă de studii la „Institutul de Administrare a întreprinderilor Lille, Franţa
■ Teză: FMI şi rolul său în economia mondială
1989-1993

Liceul „Mircea cel Bătrân”

Constanţa

M atem atică - fizică
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Certificări

Auditor financiar (CAFR), Practician în insolvenţă (UNPIR), Consultant fiscal (CCF)
Evaluator (ANEVAR), Expert contabil (C E C C A R )

Limbi străine

Engleză şi Franceză - fluent

Altele

Cunoştinţe foarte bune de operare a calculatorului (MS Office, software E R P etc.)
Permis de conducere autoturism
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