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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pîrvuleţu P. Silviu - Mircea 
Adresă(e)  Craiova, Dolj 

Telefon(oane) + 40 740223778   
Fax(uri)  

E-mail(uri) silviu-mircea.pirvuletu.dj@mfinante.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10.04.1964 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.08.2013 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor direcţiei generale regionale în conformitate cu prevederile legale, 
organizarea, conducerea şi controlul întregii activităţi 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova 
Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
Perioada noiembrie 2012 – 31.07.2013  

Funcţia sau postul ocupat Director executiv – promovat temporar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale, organizarea, 

conducerea şi controlul întregii activităţi 
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 

Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Februarie 2007 – noiembrie 2012  
Funcţia sau postul ocupat Şef administraţie la Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi coordonarea activităţii administraţiei, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce 
revin din actele normative în vigoare şi din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 
Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Martie 2006 – februarie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu la Serviciul de investigaţii fiscale din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activităţii zilnice a serviciului, analizarea actelor de control, încadrarea corectă în 
prevederile legale a abaterilor şi deficienţelor constatate 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 
Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Noiembrie 2005 – martie 2006       
Funcţia sau postul ocupat Director executiv adjunct  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator al activităţii de inspecţie fiscală, coordonarea directă a acţiunilor de control complex, 
aprobarea, potrivit competenţelor, a documentelor referitoare la valorificarea constatărilor controlului 
fiscal 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 
Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Octombrie 2004 – noiembrie 2005 
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu la Serviciul de investigaţii fiscale din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activităţii zilnice a serviciului, analizarea actelor de control, încadrarea corectă în 
prevederile legale a abaterilor şi deficienţelor constatate 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 
Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Iunie 2003 – octombrie 2004 
Funcţia sau postul ocupat Consilier la Serviciul de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea controlului fiscal la agenţii economici  
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 

Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Ianuarie 2003 – iunie 2003 
Funcţia sau postul ocupat Comisar şef divizie la Garda Financiară Secţia Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea diviziei şi stabilirea obiectivelor de control concrete în concordanţă cu tematicile primite  
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 

Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada August 2002 – ianuarie 2003 
Funcţia sau postul ocupat Comisar la Garda Financiară Secţia Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de acţiuni de control la agenţii economici 
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Dolj 

Str. Mitropolit Firmilian Nr. 2, Craiova, Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Ianuarie 2000 – august 2002 
Funcţia sau postul ocupat Comisar şef secţie adjunct la Garda Financiară Secţia Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii secţiei în limita competenţelor repartizate, coordonarea acţiunilor de control 
efectuate la agenţii economici 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat  Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Iulie 1991 – ianuarie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Comisar la Garda Financiară Secţia Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de acţiuni de control la agenţii economici 
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat  Dolj 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Decembrie 1990 – iulie 1991 
Funcţia sau postul ocupat Inspector  

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de acţiuni de control la agenţii economici  
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Controlului Financiar de Stat  Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, domeniul finanţe publice 
  

Perioada Mai 1990 – decembrie 1990 
Funcţia sau postul ocupat Inspector economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Creditarea unităţilor agricole 
Numele şi adresa angajatorului Banca Agricolă Sucursala Judeţului Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Domeniul bancar 
  

Perioada Octombrie 1988 – mai 1990 
Funcţia sau postul ocupat Economist stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea preţurilor de consum la unităţile de alimentaţie publică 
Numele şi adresa angajatorului Oficiul Judeţean de Turism Caraş - Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Turism 
  

 
Educaţie şi formare  

  

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la instruirea „ Prezentarea aspectelor legislative privind cooperarea 

administrativă pe linie de TVA şi accize” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Finanţelor Publice – Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă 

  

Perioada 2003 -2005 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master în specializarea „ Guvernare modernă şi dezvoltare locală” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti 

  

Perioada 2004 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul de instruire  „ Creation of a Fiscal Intelligence and Criminal 

Investigation Unit within ANAF” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerie van Financien Holland, Ministry of Public Finance Romania 

  

Perioada 2003 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare de specializare în domeniul management financiar - contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinţe Economice 

  

Perioada 1984 -1988 
Calificarea / diploma obţinută Economist / Diploma de licenţă, Specializarea finanţe contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinţe Economice 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale    Adaptabilitate; 
   Asumarea responsabilitatii; 
   Creativitate si spirit de initiativa; 
   Capacitatea de a lucra in echipa cu rezultate bune; 
   Abilitati de mediere si negociere; 

Obiectivitate in apreciere. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Capacitate de organizare, conducere si control; 
   Receptivitate si responsabilitate; 
   Capacitate de consiliere si indrumare; 
   Gestionarea eficienta a resurselor umane si financiare; 

Capacitate de analiza, sinteza si decizie. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Permis european de conducere a computerului (ECDL START– European Computer Driving Licence) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

 
 
 
 
           

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

