INFORMAŢII PERSONALE

ȘTEFAN ION
Strada Predeal, nr, 11, Focșani, județul Vrancea
ionstefan.ro
Data naşterii 22/01/1969
Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Noiembrie 2019 Noiembrie 2016-prezent

1997- noiembrie 2016

1993-1996

Ministru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Deputat în Parlamentul României
- vicelider până în februarie 2018
Membru în comisiile de specialitate:
- Comisia pentru industrii şi servicii (din apr. 2018)
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (dec. 2017 - apr. 2018)
- Comisia pentru industrii şi servicii (până în dec. 2017)
Propuneri legislative inițiate – 61, din care 9 au fost promulgate legi.
Inițiator al următoarelor propuneri legislative:
- Participarea angajaților la profitul firmelor prin acordarea de
bonusuri salariale de către firmele private, prin acordarea celui de-al 13lea și al 14-lea salariu, deductibile din impozitul pe profit, către salariați,
așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene;
- Acordarea voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 lei/pers,
pentru angajații din mediul privat, de către firmele care obțin profit,
vouchere deductibile din impozitul pe profit și din impozitul pe venitul
microîntreprinderii, pentru eliminarea discriminării dintre angajații din
mediul public și cei din privat;
- Stimularea producătorilor agricoli prin acordarea unor prime de
comercializare de 100 și 200 euro pentru producătorii agricoli locali care
aduc produse agricole primare pe piață și la procesatori;
- Inițiator al modificării Legii Offshore, în sensul în care veniturile
obținute de statul român din exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră
să fie utilizate pentru extinderea rețelelor de gaze naturale, pe teritoriul
României, avându-i ca beneficiari ultimi pe cetățeni.
Acționar / administrator / angajat
Grupul de firme Balcanic Prod, Balcanic Bopp, Balcanic Cpp și
Balcanic Stretch
Controlor vamal la Vama Focșani
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1992 Licențiat inginer electromecanic
1990-1992 Institutul de Marină Constanța – specializarea inginer
electromecanic
1987-1990 Institutul de Marină Mircea cel Bătrân Constanța – specializarea
inginer electromecanic
1983- 1987 Liceul Unirea Focșani

Competenţe
organizaţionale/manager
iale

În cadrul grupului de firme Balcanic Focșani, specializat în fabricarea
articolelor de ambalaj din material plastic, în calitate de manager, am
parcurs toate etapele necesare creșterii unei afaceri de succes.
Firma a luat naștere în 1994, prin implicare mea ca antreprenor, și am
reușit, de-a lungul anilor, să transform firma de familie într-una dintre cele
mai mari companii producătoare de mase plastice din Europa de Est, cu o
cifră de afaceri de aproape 30 de milioane de euro.
Firmele au ajuns să aibă până la 130 de angajați.
Prin eficiență și bună organizare, am adus o contribuţie esenţială în
realizarea de achiziții, cu rezultate reale pentru companie, firma Balcanic
având, în decursul anilor, contracte cu firme din întreaga Europă și Asia.
Am dezvoltat o politică de import de materii prime și de export de produse
finite, punând compania pe harta jucătorilor importanți din domeniu.
În momentul de față, grupul de firme activează pe 4 segmente de
producție, ajungând să proceseze aproximativ 14.000 tone de materii
prime într-un an. Prin implicarea mea managerială în decursul anilor,
grupul de firme Balcanic a ajuns la performanța de a contribui la bugetul
statului cu aproximativ 2% din total taxe încasate în județul Vrancea.
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Competenţe dobândite la
locul de muncă

Perseverența și dorința de autodepășire au condus la dublarea capacității
de producție pentru grupul de firme Balcanic, în perioada 2014-2016.
Toate acestea au avut ca final recunoașterea performanțelor Balcanic Prod
Focșani de către Ziarul Financiar, în 2017 și 2016. Cea mai importantă
publicație de business, împreună cu fondul de investiții Entreprinse
Investors, BCR și PWC, a declarat Balcanic ”Campion în business” în zona
Moldovei.
În 2017, Balcanic s-a plasat pe locul 4 în clasamentul național în domeniul
industrie – fabricarea articolelor de mase plastice, în Topul național al
firmelor private din România.
În 2015, Balcanic s-a clasat pe locul 1 în clasamentul național al Firmelor
private, la categoria cifră de afaceri.
În 2012, în Topul național al firmelor private din România, organizat de
Camera de Comerț și Industrii, Balcanic a primit distincție și locul 1 la cifra
de afaceri.
În 2012, Camera de Comerț și Industrii a acordat distincție și locul 6, la
nivel național, pentru productivitate.
De-a lungul anilor, am inițiat și implementat proiecte de investiții și
dezvoltare cu fonduri europene, valoarea acestora ridicându-se la peste 7
milioane de euro. Succesul implementării acestor proiecte a fost evidențiat
de Ministerul Economiei în 2011, ca proiecte de investiții de succes, firma
având rată de absorbție 100% a fondurilor europene. Niciunul dintre
proiecte nu a primit corecții financiare.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

experimentat

Permis de conducere

Comunicare

experimentat

Creare de
conţinut

experimentat

Securitate

experimentat

Rezolvarea de
probleme

experimentat

categoria B
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