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Curriculum vitae

Informații personale
Nume / Prenume PIRVULESCU DUMITRU

Adresă Chitila, Rudeni, strada Decebal, nr. 7, jud Ilfov
Telefon 0744 64 64 18

Naționalitate Română
Data nașterii 28.07.1958

Experiența profesională
Perioada August 2014 - prezent

Funcția sau postul ocupat Director general

Activități și responsabilități
principale

Organizarea, conducerea, îndrumarea, şi controlul activitaţii de autorizare a
operatorilor economici din domenii specifice, a activităţii de administrare a
operatorilor economici la care Ministerul Finanţelor Publice exercita calitatea de
acţionar în numele statului, precum şi aplicarea unitară a prevederilor legale care
reglementează regimul de autorizare a domeniilor specifice şi de administrare a
participaţiilor statului.

Numele și adresa angajatorului Ministerul Finanțelor Publice - Direcţia Generală Management al Domeniilor
Reglementate Specific

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada Aprilie 2013 - August 2014

Funcția sau postul ocupat Director general

Activități și responsabilități
principale

Organizează, coordonează, îndrumă şi conduce activităţile structurilor
subordonate

Numele și adresa angajatorului Ministerul Economiei - Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii Publice, Sevicii
Interne şi Concesiuni

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada Iulie 2012 – Martie 2013
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Funcția sau postul ocupat Secretar General Adjunct al Ministerului Economiei

Activități și responsabilități
principale

Prin delegare de competenţă ordonator principal de credite. Coordonarea,
organizarea, îndrumarea si conducerea activităţilor structurilor subordonate –
Direcţia corp control ministru, Serviciul antifrauda anticorupţie, Audit şi inspecţie
internă, Direcţia generală buget, financiar, contabilitate, etc.
Indeplineşte temporar atribuţiuni ale Secretarului General, coordonare Punct Unic
de Contact pentru activităţile de reglementare, pregătirea şi reprezentarea
Ministerului Economiei la şedinţele pregătitoare ale Guvernului, însoţirea
ministrului la şedinţele Guvernului, etc.

Numele și adresa angajatorului Ministerul Economiei

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada Mai 2012– iulie 2012
Funcția sau postul ocupat Director general
Activități și responsabilități
principale

Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi conducerea activităţilor structurilor
subordonate.

Numele și adresa angajatorului Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia Generală
Juridică şi Relaţii Instituţionale

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada martie 2009 – mai 2012
Funcția sau postul ocupat Şef Administraţie
Activități și responsabilități
principale

Organizează, coordonează, îndrumă, analizează periodic si controlează activitatea
structurilor subordonate, dispunând măsurile legale care se impun în vederea
creşterii eficienţei, eficacităţii şi economicităţii activităţii pe care o coordonează,
etc.

Numele și adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice GORJ - Administraţia Finanţelor Publice
pentru Contribuabili Mijlocii

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada Septembrie 2005 - Martie 2009
Funcția sau postul ocupat Director executiv adjunct
Activități și responsabilități
principale

Organizează, coordonează, îndrumă, analizează periodic şi controlează
activitatea structurilor subordonate, dispunând măsurile legale care se impun în
vederea creşterii eficienţei, eficacităţii şi economicităţii activităţii pe care o
coordonează, etc.

Numele și adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice GORJ - Activitatea de Metodologie şi
Administrarea Veniturilor Statului

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada Februarie 2004 - August 2005
Funcția sau postul ocupat Consilier superior cls.I
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Activități și responsabilități
principale

Colectarea debitelor restante ale persoanelor juridice, la bugetul general
consolidat al statului
Aplicarea de sechestre şi a tuturor măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare
pentru recuperarea debitelor la bugetul de stat, inclusiv organizarea de licitaţii,
etc.

Numele și adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice GORJ – Administraţa Finanţelor Publice a
Municipiului Tg. Jiu

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Economic-financiar

Perioada Iunie 1992 - Ianuarie 2004

Funcția sau postul ocupat Comisar superior cls. I

Activități și responsabilități
principale

Control operativ, inopinat, sau tematic efectuat pentru prevenirea, descoperirea şi
combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscală,
precumşi alte acţiuni stabilite prin lege în competenţa sa.

Numele și adresa angajatorului Garda Financiară – secția Gorj
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Control economic-financiar

Perioada Octombrie 1982 - Mai 1992
Funcția sau postul ocupat Economist, inspector principal de specialitate, inspector principal credite
Activități și responsabilități
principale

Management relaţii directe şi indirecte cu clienţii CEC - persoane fizice şi
juridice precum şi relaţii de îndrumare şi control cu personalul angajat în
sucursală şi agenţii teritoriale privind decontările intra şi interbancare, plasamente
credite şi investiţii, verificare contabilitate proprie, organizarea de licitaţii pentru
valorificări de bunuri, consultant pe probleme bancare, etc.

Numele și adresa angajatorului C.E.C. - Sucursala judeţeană Gorj
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Bancar

Educație și formare
Perioada Octombrie 2005 - August 2007

Calificarea / diploma obținută Diplomă de master
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

Finanțe

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Universitatea Constantin Brâncuși

Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

masterat

Perioada Octombrie 1978 - Iunie 1982
Calificarea / diploma obținută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

Facultatea de Finanţe Contabilitate
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Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

A.S.E. București

Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

Licență

Perioada Septembrie 1973 - Iunie 1977
Calificarea / diploma obținută Diplomă de bacalaureat
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Liceul Economic şi de Drept Administrativ – secţia finanţe - contabilitate

Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

Contabilitate, finanţe, drept administrativ

Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

Bacalaureat

Aptitudini și competențe
personale

Limba maternă română

Limba străină cunoscută
Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversație

Discurs oral Exprimare
scrisă

Limba B1 franceză B1 franceză B1 franceză B1 franceză B
1 franceză

Competențe și aptitudini
organizatorice

Experiență în conducere și organizare
Experiență în audit și control
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

Competențe și aptitudini de
utilizare a calculatorului

Cunoștințe WORD, EXCEL, POWER POINT etc., abilități de utilizare a
diferitelor aplicații și baze de date.
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Alte competențe și aptitudini LUCRARI PUBLICATE :
Fiscalitatea firmei (colectiv de autori) ed. Sitech Craiova 2006
42 articole privind fiscalitatea in Tribuna Economică, Revista de
Finanțe Contabilitate şi Ediţie Specială

În perioada 2005 – 2021 am exercitat mai multe funcţii de conducere
neexecutive în cadrul unor societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat din diverse domenii de activitate, după cum urmează :
- exploatarea resurselor minerale energetice – Preşedinte al Adunării Generale a
Acţionarilor la societatea comercială Închideri Conservări Mine S.A.;
- producţia de energie electrică - reprezentant al statului în Adunărea Generală a
Acţionarilor la Complexul Energetic Oltenia (cifra de afaceri aproximativă 900
milioane euro, număr mediu de angajaţi 18.500);
- transportul energiei electrice – membru al Consiliului de Administraţie şi
ulterior Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la S.N. Transelectrica SA (cifra
de afaceri aproximativă 620 milioane euro, număr mediu de angajaţi 2.200);
- membru al Consiliului de Administratie al S.C. Teletrans S.A. ;
- gestionarea resurselor minerale neenergetice - Preşedinte al Consiliului de
Administraţie la Societatea Naţională a Sării SA (cifra de afaceri aproximativă 70
milioane euro, număr mediu de angajaţi 2.300);
- industria de apărare – Preşedinte al Consiliului de Administraţie, iar ulterior
Administrator special al Uzinei Mecanice Sadu şi Administrator special al Uzinei
Mecanice Orăştie ;
- monitorizare autorizari – membru şi ulterior Preşedinte al Consiliului de
Administraţie al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de
Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S. A. – CNCIR ;
- sistemul bancar - reprezentant al statului în Adunărea Generală a Acţionarilor la
Eximbank S. A.
- cercetare – membru al Consiliului de Administraţie al IPROCHIM S.A.
- alte activitaţi – membru al Consiliului de Administraţie al S. C. Active Conexe
S. A.
- membru al Consiliului de Administraţie al Centrului de Perfecţionare a
Personalului din Industrie Buşteni.
- membru al Consiliului de Administraţie al C. N. Loteria Română S. A..
- membru în Comisia interministerială de monitorizare a implementării tranzacției
convenite la data de 15 februarie 2013 prin Memorandumul de Înțelegere încheiat
între statul român și The Rompetrol Group
- membru al Consiliului de Administrație RNP Romsilva.

Permis de conducere Categoria „B”, obținut în anul 1984.
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