INFORMAŢII PERSONALE
Adresă

PIRVULESCU DUMITRU
1

Telefon

ROMANA

Nume şi prenume

Tel/Fax
E-mail personal
Naţionalitate

ROMANA

Data naşterii

28 IULIE 1958

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ
• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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02 Iulie 2012
Prezent
Ministerul Economiei
Inalt functionar public
Secretar General Adjunct al Ministerului Economiei
Prin delegare de competenta ordonator principal de credite. Coordonarea,
organizarea, indrumarea si conducerea activitatii structurilor subordonate –
Directia corp control ministru, Serviciul antifrauda anticoruptie, Audit si inspectie
interna, Directia generala buget, financiar, contabilitate, etc.
Indeplineste temporar atributiuni ale Secretarului General, coordonare Punct
Unic de Contact pentru activitatile de reglementare, pregatirea si reprezentarea
Ministerului Economiei la sedintele pregatitoare ale Guvernului, insotirea
ministrului la sedintele Guvernului, etc.
10 Mai 2012
01 Iulie 2012
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Functie publica de conducere
Director general D.G.J.R.I. din cadrul MECMA
Organizarea, coordonarea, indrumarea si conducerea activitatii structurilor
subordonate – Directia generala juridica si Directia Generala Relatii
Institutionale cu parlamentul si sindicatele.
Martie 2009
Mai 2012
DGFP GORJ - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii
Functie publica de conducere
Sef Administratie
Organizează, coordonează, îndrumă, analizează periodic si controlează
activitatea structurilor subordonate, dispunând măsurile legale care se impun în
vederea cresterii eficientei, eficacitătii si economicitătii activitătii pe care o
coordonează etc.

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Septembrie 2005
Martie 2009
DGFP GORJ
Functie publica de conducere
Director executiv adjunct - Activitatea de Metodologie si Administrarea
Veniturilor Statului
Organizează, coordonează, îndrumă, analizează periodic si controlează
activitatea structurilor subordonate, dispunând măsurile legale care se impun în
vederea cresterii eficientei, eficacitătii si economicitătii activitătii pe care o
coordonează, etc.
Februarie 2004
August 2005
DGFP GORJ - AFP a Municipiului Tg. Jiu
Functie publica de executie
Consilier superior cls.I
Colectarea debitelor restante ale persoanelor juridice, la bugetul general
consolidat al statului
- Aplicarea de sechestre si a tuturor măsurilor prevăzute de legislatia în vigoare
pentru recuperarea debitelor la bugetul de stat, inclusiv organizarea de licitatii,
etc.
Iunie 1992
Ianuarie 2004
Garda Financiară - Sectia jud. Gorj
Executie
Comisar superior cls. I
Control operativ, inpoinat, sau tematic efectuat pentru prevenirea, descoperirea
si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala,
precum si alte actiuni stabilite prin lege in competenta sa.
Octombrie 1982
Mai 1992
CEC sucursala judeteana Gorj
Executie
Economist, inspector principal de specialitate, inspector principal credite
Management relatii directe clientii CEC - persoane fizice si juridice precum si
relatii de indrumare si control cu personalul angajat in sucursala si agentii
teritoriale privind decontarile intra si interbancare, plasamente credite si
investitii, verificare contabilitate proprie, organizarea de licitatii pentru valorificari
de bunuri, consultant pe probleme bancare, etc.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută
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Octombrie 2005
August 2007
Universitatea „Constantin Brâncusi”
Finante
Diplomă de master

• Nivelul în clasificarea naţională
(dacă este cazul)
• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Octombrie 1978
Iunie 1982
Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Finante Contabilitate
Finante - Contabilitate
Diplomă licenta in studii economice

• Nivelul în clasificarea naţională
(dacă este cazul)
• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Septembrie 1973
Iunie 1977
Liceul Economic si de Drept Administrativ – sectia finante - contabilitate
Contabilitate, finante, drept administrativ
Diploma de bacalaureat

• Nivelul în clasificarea naţională
(dacă este cazul)

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI
COMPETENŢE

LIMBA MATERNĂ

Limba romana

LIMBI STRĂINE
intelegere
vorbire
scriere

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Limba franceza
Nivel B Ascultare
Nivel B Citire
Nivel B Participare conversatie
Nivel B Discurs oral
Nivel B Exprimare scrisa
Cursuri ECDL – Word, Excel, Lotus

TEHNICE
Legate de utilizarea calculatorului,
anumite echipamente, maşini, etc.

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

CARNET DE CONDUCERE
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Expert evaluator – membru ANEVAR
Certificat nr. 20250/2005
Expert contabil – membru CECCAR
Certificat nr. 1117/2006
Consultant fiscal – membru CCF din Romania
Certificat de consultant fiscal nr. 3669/2007
Permis tip B obtinut in anul 1984

