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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

10/12/2019–Prezent Prefect
Ministerul Afacerilor Interne - Institu ia Prefectului Jude ul Giurgiu ț ț

14/11/2019–09/12/2019 ef serviciuȘ
Direc ia Generală a Finan elor Publice Bucure ti, Administra ia Finan elor Publice pentru ț ț ș ț ț
Contribuabili Mijlocii, Activitatea de Inspec ie Fiscală ț

Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activită ii serviciuluiț  de inspec ie fiscalăț  pentru 
persoane juridice

31/08/2017–13/11/2019 Secretar General Adjunct
Ministerul Energiei 

Coordonarea Direc iei Generale Economice si asigurarea legăturii operative dintre aceasta si celelalteț
direc ii din cadrul ministerului; reprezentarea ministerului in rela ia cu alte institu ii, pe linia atribu iilor ț ț ț ț
specifice Direc iei Generale Economice.ț

2017–30/08/2017 ef serviciuȘ
Direc ia Generală a Finan elor Publice Bucure ti, Administra ia Finan elor Publice pentru ț ț ș ț ț
Contribuabili Mijlocii, Activitatea de Inspec ie Fiscală ț

Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activită ii serviciuluiț  de inspec ie fiscalăț  pentru 
persoane juridice

2016–2017 ef Administra ie AdjunctȘ ț
Direc ia Generală Regională a Finan elor Publice Bucure ti, Administra ia Sector 2 a ț ț ș ț
Finan elor Publice, Activitatea de Inspectie Fiscala ț

Coordonarea inspec iei fiscale si a verificării fiscale la toate categoriile de contribuabili administra i de ț ț
Administra ia Sector 2 a Finan elor Publiceț ț

2015–2016 ef serviciuȘ
Direc ia Generală a Finan elor Publice Bucure ti, Activitatea de Inspec ie Fiscală ț ț ș ț

Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activită ii serviciuluiț  de inspec ie fiscalăț  pentru 
persoane juridice

2013–2015 ef Administra ie AdjunctȘ ț
Direc ia Generală Regională a Finan elor Publice Bucure ti, Administra ia Sector 5 a ț ț ș ț
Finan elor Publice, Activitatea de Inspec ie Fiscală ț ț

Coordonarea inspec iei fiscale si a verificării fiscale la toate categoriile de contribuabili administra i de ț ț
Administra ia Sector 5 a Finan elor Publiceț ț

2006–2013 ef serviciuȘ
Direc ia Generală a Finan elor Publice Bucure ti, Administra ia Fina elor Publice pentru ț ț ș ț ț
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Contribuabili Mijlocii, Activitatea de Inspec ie Fiscală, Bucure ti (România) ț ș

Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activită ii serviciuluiț  de inspec ie fiscalăț  pentru 
persoane juridice

1996–2006 Inspector/Consilier
Direc ia Generală a Finan elor Publice Bucure ti, Activitatea de Inspec ie Fiscală, Bucure tiț ț ș ț ș
(România) 

Efectuarea de inspec ii fiscale pentru verificarea legalita ii i conformita ii declara iilor fiscale, ț ț ș ț ț
corectitudinii i exactită ii îndeplinirii obliga iilor de către contribuabili, respectării prevederilor legisla iei ș ț ț ț
fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen elor ț
obliga iilor de platăț  i a accesoriilor aferente acestora la persoane juridiceș

1995–1996 Inspector specialitate
Administra ia Finan elor Publice Sector 2, Servciul Urmărire Persoane Juridice, Bucure ti ț ț ș
(România) 

Urmărirea si executarea silită a debitelor datorate bugetului de stat de către persoanele juridice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2018 Programul de formare specializată pentru ocuparea unei func ii ț
publice corespunzătoare categoriei înal ilor func ionari publiciț ț
Institutul Na ional de Administra ie, Bucure ti (România) ț ț ș

Competen e dobândite:ț

▪ perfec ionarea abilită ii de a lucra cu institu iile Uniunii Europene;ț ț ț

▪ capacitatea de a utiliza instrumente de analiză i instrumente de analiză i de utilizare a ș ș
managementului bazat pe rezultate;

▪ capacitatea de a gestiona procesul de schimbare orientat către imbunătă irea performan ei ț ț
serviciilor publice;

▪ operarea cu instrumente de planificare, monitorizare i evaluare a proiectelor;ș

▪ conducerea eficientă a echipelor i acordarea de feedback pentru atingerea rezultatelor;ș

▪ diagnosticarea i optimizarea situa iei patrimonial-contabile i economico-financiare;ș ț ș

▪ identificarea canalelor de comunicare i modul in care se pot utilizaș  pentru tipurile de public;

▪ gestionarea eficientă a resurselor umane i participarea activă la procesul decizional.ș

2006–2008 Diplomă de Master
coala Na ională de Studii Politice i Administrative, Facultatea de Administra ie Publică, Ș ț ș ț

Bucure ti (România) ș

1990–1995 Diplomă Licen ăț
Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica, Statistică i Informatică ș
Economică, Bucure ti (România) ș

1986–1990 Diplomă Bacalaureat
Liceul Ienachi ă Văcărescu, Târgovi te (România) ț ș

Profil matematică-fizică

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 
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Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 B1 A2 A2 A2

franceză A2 A2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Aptitudini de comunicare si control, capacitate de analiză i sinteză, capacitate de a rezolva in mod ș
eficient probleme complexe, capacitate de a lucra in echipă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competen ă în îndrumare, conducere si consiliere, asumarea responsabilită ilor, capacitate de ț ț
perfec ionare, abilitate de a planifica, capacitate de a lua decizii, creativitate, flexibilitate, respect ț
fa ăț  de lege

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Permis de conducere B
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   ECV 2017-05-26T08:08:09.156Z 2019-12-18T13:01:46.887Z V3.4 EWA Europass CV true                       Aneta MATEI     RO România  prefect@prefecturagiurgiu.ro   0246214941  mobile     true  Prefect  Ministerul Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județul Giurgiu     false  Șef serviciu <p>Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activității serviciului de inspecție fiscală pentru persoane juridice</p>  Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, Activitatea de Inspecție Fiscală     false  Secretar General Adjunct <p>Coordonarea Direcției Generale Economice si asigurarea legăturii operative dintre aceasta si celelalte direcții din cadrul ministerului; reprezentarea ministerului in relația cu alte instituții, pe linia atribuțiilor specifice Direcției Generale Economice.</p>  Ministerul Energiei     false  Șef serviciu <p>Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activității serviciului de inspecție fiscală pentru persoane juridice</p>  Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, Activitatea de Inspecție Fiscală     false  Șef Administrație Adjunct <p>Coordonarea inspecției fiscale si a verificării fiscale la toate categoriile de contribuabili administrați de Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice</p>  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice, Activitatea de Inspectie Fiscala     false  Șef serviciu <p>Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activității serviciului de inspecție fiscală pentru persoane juridice</p>  Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Activitatea de Inspecție Fiscală     false  Șef Administrație Adjunct <p>Coordonarea inspecției fiscale si a verificării fiscale la toate categoriile de contribuabili administrați de Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice</p>  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice, Activitatea de Inspecție Fiscală     false  bcc2c1db-f969-4355-bebf-4878ff6c2a94 Șef serviciu <p>Organizarea, conducerea si îndrumarea operativă a activității serviciului de inspecție fiscală pentru persoane juridice</p>  Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Administrația Finațelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, Activitatea de Inspecție Fiscală    București  RO România     false  Inspector/Consilier <p>Efectuarea de inspecții fiscale pentru verificarea legalitații și conformitații declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislației fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora la persoane juridice</p>  Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Activitatea de Inspecție Fiscală    București  RO România     false  Inspector specialitate <p>Urmărirea si executarea silită a debitelor datorate bugetului de stat de către persoanele juridice</p>  Administrația Finanțelor Publice Sector 2, Servciul Urmărire Persoane Juridice    București  RO România     false Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici <p>Competențe dobândite:</p><ul><li>perfecționarea abilității de a lucra cu instituțiile Uniunii Europene;</li><li>capacitatea de a utiliza instrumente de analiză și instrumente de analiză și de utilizare a managementului bazat pe rezultate;</li><li>capacitatea de a gestiona procesul de schimbare orientat către imbunătățirea performanței serviciilor publice;</li><li>operarea cu instrumente de planificare, monitorizare și evaluare a proiectelor;</li><li>conducerea eficientă a echipelor și acordarea de feedback pentru atingerea rezultatelor;</li><li>diagnosticarea și optimizarea situației patrimonial-contabile și economico-financiare;</li><li>identificarea canalelor de comunicare și modul in care se pot utiliza pentru tipurile de public;</li><li>gestionarea eficientă a resurselor umane și participarea activă la procesul decizional.</li></ul>  Institutul Național de Administrație    București  RO România     false Diplomă de Master  Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică    București  RO România     false Diplomă Licență  Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica, Statistică și Informatică Economică    București  RO România     false Diplomă Bacalaureat <p>Profil matematică-fizică</p>  Liceul Ienachiță Văcărescu    Târgoviște  RO România      ro română     en engleză  B1 B1 A2 A2 A2   fr franceză  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Aptitudini de comunicare si control, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a rezolva in mod eficient probleme complexe, capacitate de a lucra in echipă</p>  <p>Competență în îndrumare, conducere si consiliere, asumarea responsabilităților, capacitate de perfecționare, abilitate de a planifica, capacitate de a lua decizii, creativitate, flexibilitate, respect față de lege</p>   B B A A A   B 

