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Activități și responsabilități principale Activitatea de cooperare administrativa si schimbul internațional de informații cu state 
membre U.E. in domeniul impozitelor directe si a TVA; Activitatea stabilirii gradului de risc 
fiscal al contribuabililor la înregistrarea ,respectiv anularea înregistrării in scopuri de TVA; 
Monitorizează comportamentul fiscal al contribuabililor înregistrați in scopuri de TVA  

Numele și adresa angajatorului D.G.R.F.P. Brașov-A.J.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de  culegere, gestionare si valorificare a informațiilor necesare in scopul 
prevenirii si combaterii evaziunii fiscale precum si creșterii eficientei activității de colectare 
a creanțelor bugetare 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

Septembrie 2015 – Februarie 2018 
Membru în Consiliul de administrație al R.P.L Ocolul Silvic Valea Frumoasei Săliște R.A, 
în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice 
Organizarea generală și gestionarea activităților R.P.L. Ocolul Silvic Valea Frumoasei 
Săliște R.A 
Consiliul local Săliște 
Activități de silvicultură 

 
 

Septembrie 2015 – Decembrie 2015 

Funcția sau postul ocupat Șef birou – Informații fiscale 

Activități și responsabilități principale Activitatea de cooperare administrativa si schimbul internațional de informații cu state 
membre U.E. in domeniul impozitelor directe si a TVA; Activitatea stabilirii gradului de risc 
fiscal al contribuabililor la înregistrarea, respectiv anularea înregistrării in scopuri de TVA; 
Monitorizează comportamentul fiscal al contribuabililor înregistrați in scopuri de TVA  

Numele și adresa angajatorului D.G.R.F.P. Brașov-A.J.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

                                                                                                
                                                    Perioada 

   
Noiembrie 2013 – Noiembrie 2017 

Funcția sau postul ocupat 
 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

Membru în Consiliul de administrație al R.P.L Ocolul Silvic Gura Râului R.A, în calitate de 
reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice 
Organizarea generală și gestionarea activităților R.P.L Ocolul Silvic Gura Râului R.A 
 
 Consiliul local Gura Râului 
 Activități de silvicultură 

 
 

Septembrie 2013 – August 2015 

Funcția sau postul ocupat Șef administrație adjunct 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de colectare a creanțelor fiscale  

Numele și adresa angajatorului D.G.R.F.P. Brașov-A.J.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de colectare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor si altor sume datorate 
bugetului general consolidat la contribuabilii mijlocii 

Perioada  Iulie 2013 – August 2013 

Funcția sau postul ocupat Șef administrație  

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de colectare a creanțelor fiscale  

Numele și adresa angajatorului D.G.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de colectare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor si altor sume datorate 
bugetului general consolidat la contribuabilii mijlocii 

Perioada  Ianuarie 2012 – Iunie 2013  

Funcția sau postul ocupat Director executiv adjunct 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității  de inspecție fiscală si inspecție economico - financiară 

Numele și adresa angajatorului D.G.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de inspecție fiscală 

Perioada  Februarie 2007 – Ianuarie 2012 

Funcția sau postul ocupat Șef administrație  

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de colectare a creanțelor fiscale  

Numele și adresa angajatorului D.G.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 



Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de colectare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor si altor sume datorate 
bugetului general consolidat la contribuabilii mijlocii 

Perioada Noiembrie 2006 – Februarie 2007 

Funcția sau postul ocupat Director executiv adjunct 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității  de control fiscal si financiar 

Numele și adresa angajatorului D.G.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de control fiscal 

Perioada Septembrie 2001 – Noiembrie 2006 

Funcția sau postul ocupat Inspector  

Activități și responsabilități principale Efectuarea de controale fiscale la contribuabili persoane juridice 

Numele și adresa angajatorului D.G.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17 

Tipul activități sau sectorul de activitate 
 

Activitatea de control fiscal 

Perioada August 2000 – August 2001 

Funcția sau postul ocupat Economist 

Activități și responsabilități principale Organizarea și conducerea contabilității financiare 

Numele și adresa angajatorului SC CARPA KNIT SRL, Str. Decebal nr.8, Loc. Sibiu, Jud .Sibiu 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Financiar contabilitate 

Perioada Februarie 2000 – August 2000 

Funcția sau postul ocupat Economist 

Activități și responsabilități principale Înregistrarea in contabilitate a informațiilor cu privire la poziția financiara, performanța 
financiară referitoare la activitatea desfășurată 

Numele și adresa angajatorului SC AMYLON SA Sos. Alba Iulia, nr.70,Loc.Sibiu, Jud. Sibiu 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Financiar contabilitate 

Perioada Mai 1999 – Iunie 1999 

Funcția sau postul ocupat Economist 

Activități și responsabilități principale Înregistrarea in contabilitate a informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța 
financiară referitoare la activitatea desfășurată 

Numele și adresa angajatorului SC SOFT PRO 21 SRL  Calea Dumbrăvii, Nr.35, Loc .Sibiu, Jud. Sibiu 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Financiar contabilitate 

  

Educație și formare  

  

Perioada Din 2006 până 2007 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a programului de specializare postuniversitara 

Disciplinele principale studiate / competențe 
profesionale dobândite 

Programul absolvit „Administrația si relațiile de munca in dreptul intern si comunitar” Nr.S 
694 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Ministerul Administrației si Internelor-Institutul National de Administrație – Centrul 
Regional de formare continua pentru Administrația Publica Locala Sibiu 

Perioada Din 2005 până în 2006 

Calificarea / diploma obținută Master,  „Administrația si relațiile de munca in dreptul intern si comunitar”/ Diploma de 
master Seria F Nr.0065960/22.03.2007 

Disciplinele principale studiate / competențe 
profesionale dobândite 

Administrația publica si sisteme administrative europene, Autorități administrative 
europene, Relațiile de munca in dreptul intern si comunitar, Contencios administrativ 
special, Instituții comunitare etc. 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Universitatea  „Bogdan Voda ” Cluj Napoca, Facultatea de Drept  
 



Perioada Din 1994 până în 1998 

Calificarea / diploma obținută Economist / Diplomă licență 1998, Seria R, Nr. 0050090 din 15.05.2001 

Disciplinele principale studiate / competențe 
profesionale dobândite 

Economie, Contabilitate, Statistică, Finanțe, Drept fiscal, Management, Moneda credit, 
Marketing etc. 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe, Specializarea „Turism si 
Servicii” 

 Perioada 2007 

Calificarea / diploma obținută Consultant fiscal /Certificat de atestare a calității de consultant fiscal Seria CF, 
Nr.0003690 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Ministerul Economiei si Finanțelor 

Perioada   2007 

Calificarea / diploma obținută   Expert contabil 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

  CECCAR 

Alte tipuri de studii  
(cursuri etc.) 

 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obținută Seminar  in investigarea crimelor financiare – Financial Crime Investigation / Certificat  
 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Comisia Europeana in colaborare cu DLAF și OLAF 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obținută Sesiune de instruire  cu tema „Analiza arieratelor persoanelor juridice” in cadrul 
Proiectului de twinning RO/2007/IB/FI-08 Romania –Franța/ Certificat de participare 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Ministerul Finanțelor Publice 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obținută Sesiune de instruire  cu tema „Prezentarea aplicației Hermes si noile proceduri 
operaționale in materia schimbului internațional de informații/ Certificat de participare 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                     Calificarea / diploma obținută 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 

Agenția națională de administrare fiscală-Direcția generală de organizare si resurse 
umane 

 
 

2019 
Implementarea Codului administrativ-Certificat de absolvire Seria B nr.02617 
Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice-Institutul Național de Administrație 

Aptitudini și competențe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   A2  A2  A2  A2  A1 
  



Competențe și aptitudini organizatorice - aptitudini de a lucra și a coordona o echipa 
- capacitatea de a-mi asuma responsabilități 
- spirit organizatoric 
- capacitate de analiza si sinteza 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Competențe și aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office și Internet 

  

 


