Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Ioan Cosmin PIȚU
Sibiu, str. Olteniei, bl.3, ap.15
0745/85.98.85 personal
cosmin_pitu@yahoo.com
Română
19.04.1979
Masculin

0725/68.07.50 serviciu

Experienţa profesională
Perioada

Iunie 2020 – Prezent

Funcţia sau postul ocupat Inspector antifraudă superior în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 7 Sibiu
- serviciul de control nr. 2
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi de control în vederea prevenirii şi combaterii actelor şi faptelor de evaziune
principale şi fraudă fiscală şi vamală
Activităţi de control şi verificări tematice
Numele şi adresa angajatorului A.N.A.F. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi de control
activitate
Perioada
Octombrie 2017 – Iunie 2020
Funcţia sau postul ocupat Inspector şef serviciu antifraudă in cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 7
Sibiu
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonare acțiuni de control organizate în vederea prevenirii şi combaterii actelor
şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală
A.N.A.F. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
Activităţi de control
Iunie 2017 – Octombrie 2017
Inspector antifraudă superior în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 7 Sibiu
- serviciul de control nr. 2
Activităţi de control în vederea prevenirii şi combaterii actelor şi faptelor de evaziune
şi fraudă fiscală şi vamală
Activităţi de control şi verificări tematice
A.N.A.F. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
Activităţi de control

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada Octombrie 2013 – Mai 2017

Funcţia sau postul ocupat Inspector şef serviciu antifraudă in cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 7
Sibiu
înlocuitor al Inspectorului general adjunct
Activităţi şi responsabilităţi Coordonare acțiuni de control organizate în vederea prevenirii şi combaterii actelor
principale şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală
Numele şi adresa angajatorului A.N.A.F. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi de control
activitate
Perioada August 2012 – Octombrie 2013
Funcţia sau postul ocupat Comisar şef divizie în cadrul Gărzii Financiare - Secţia Sibiu - detaşat de la
D.G.A.M.C. – Activitatea de Inspecţie Fiscală – Regiunea Centru Brașov.
Activităţi şi responsabilităţi Coordonare acţiuni de control organizate în vederea prevenirii şi combaterii actelor şi
principale faptelor de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală
Numele şi adresa angajatorului A.N.A.F. - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Tipul activităţii sau sectorul de Coordonare acțiuni de control organizate în vederea prevenirii şi combaterii actelor
activitate şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală
Perioada
Noiembrie 2011 – August 2012
Funcţia sau postul ocupat Inspector cu atribuţii de control in cadrul D.G.A.M.C. – Activitatea de Inspecţie
Fiscală – Regiunea Centru Brașov.
Activităţi şi responsabilităţi Activități de control financiar-fiscal la mari contribuabili şi verificări tematice.
principale Verificarea realității declarațiilor şi a modului de îndeplinire, conform legii, a
obligațiilor fiscale de către contribuabili.
Stabilirea de majorări de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale.
Numele şi adresa angajatorului A.N.A.F. - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Tipul activităţii sau sectorul de Activități de control
activitate
Perioada Octombrie 2010 – Noiembrie 2011
Funcţia sau postul ocupat Comisar cu atribuții de control în cadrul Gărzii Financiare - Sectia Sibiu
Activităţi şi responsabilităţi Activități de control în vederea prevenirii şi combaterii actelor şi faptelor de evaziune
principale şi fraudă fiscală şi vamală.
Activități de control şi verificări tematice
Numele şi adresa angajatorului GARDA FINANCIARĂ
Tipul activităţii sau sectorul de Activități de control
activitate
Perioada Ianuarie 2004 - Octombrie 2010
Funcţia sau postul ocupat Inspector cu atribuții de control în cadrul D.G.F.P.- Activitatea de Inspecție Fiscală
Persoane Juridice – Sibiu
Activităţi şi responsabilităţi Activități de control financiar fiscal la contribuabili sau verificări tematice .
principale Verificarea realității declarațiilor şi a modului de îndeplinire, conform legii, a
obligațiilor fiscale de către contribuabili.
Stabilirea de majorări de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Direcția Generală a Finanțelor Publice SIBIU
Activități de control
Septembrie 2002 - Ianuarie 2004
Economist in cadrul compartimentului Financiar-contabil la SC COMTRAM SA Sibiu

Activităţi şi responsabilităţi Activități de conducere a evidenței contabile
principale
Numele şi adresa angajatorului Societatea COMTRAM SA SIBIU
Tipul activităţii sau sectorul de Activitați financiar contabile
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Septembrie 2018 - prezent
Student doctorand
Finanțe - ”Optimizarea fiscală versus evaziunea fiscală în contextul României ca țară
membră a Uniunii Europene”
Institutul de organizare a studiilor doctorale și postdoctorale - Universitatea Lucian
Blaga Sibiu

Mai 2017
Curs "Politici și strategii privind informațiile clasificate: securitate, standarde, riscuri"
2013 – prezent
Expert contabil in Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din Romania –
membru inactiv
Disciplinele principale studiate / Contabilitate, audit financiar-contabil, fiscalitate.
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de CECCAR SIBIU
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2007 – 2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în specializarea „Managementul Administrației Publice în
Procesul Integrării Europene”
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de drept „Simion Barnuțiu” Sibiu
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 1998 - 2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă licență în specializarea Comert
Disciplinele principale studiate / Economie politică, Finanțe, Contabilitate, Management, Marketing.
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Știinte - profil Economic –
învăţământ / furnizorului de specializarea Comerț
formare
Perioada 2001
Numele şi tipul instituţiei de Institutul de Științe Administrative al României Paul Negulescu – Cursuri intensive
învăţământ / furnizorului de de perfecționare a funcționarilor publici
formare
Perioada 1994 -1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de Grup Școlar Industrial „Energetic” Sibiu – Secția Electronică
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză
C1
C1
C1
C1
C1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Energic, creativ, dețin abilități de planificare şi de a acționa strategic.
Spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverență, cumpătare,
exigentă, sociabilitate.
Fidelitate față de angajator, față de interesul comun și/sau strategic, cu respectarea
legii şi a principiilor morale.
Competenţe şi aptitudini Bun organizator, dețin abilități în gestionarea resurselor alocate, competență
organizatorice decizională, capacitate de a organiza, coordona, controla.
Competenţe şi aptitudini de Dețin cunostințe de operare P.C., MS OFFICE .
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini Preocupat permanent de perfecționare profesională, de a dezvolta abilitățile
personalului, abilități de mediere şi negociere, capacitate de analiză şi sinteză.
Permis(e) de conducere Posesor permis de conducere categoria „B”

