
Nume Prenume  CIRSTEA MARIUS GEORGE 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae   

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cirstea Marius-George 

Adresă(e) Mun. Pitesti, Str. Ion P. Comaneanu, nr.2, bl. K4, Jud. Arges, Romania 

Telefon(oane)   Mobil: 0766.443.344 
 

E-mail(uri) marius.cirstea@daav.rowater.ro     

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 15.07.1977 

Sex Masculin 

Experienţa profesională 
 
 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 
 
 

21.07.2020-prezent 
 

Director economic 
   
  Coordoneaza si raspunde de activitatea financiar-contabila din cadrul institutiei; 
  Coordoneaza intocmirea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli. 
 
  Economic 

Perioada 23.06.2017-21.07.2020 

Funcţia sau postul ocupat Economist 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Compartiment ICN/ICE;GIC - Infrastructuri Critice Nationale/ Infrastructuri Critice 
Europene/Gestiunea Informatiilor Clasificate 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Informatii clasificate 

Perioada 26.06.2015-23.06.2017 

Funcţia sau postul ocupat Economist 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Respectarea prevederilor actelor normative privind contabilitatea institutiilor publice. 
Primeste si inregistreaza in Control Angajamente Bugetare referatele prin care se 
solicita decontari sume generate de cheltuielile efectuate conform incadrarii in 
articolele bugetare. 
Primeste facturile emise de furnizorii de bunuri si servicii de la colegii care 
realizeaza evidenta contului de furnizori, verifica daca sunt inregistrate in aplicatia 
contabila si daca sunt indepliniteconditiile pentru plata si le inregistreaza conform 
incadrarii in articolele bugetare in aplicatia Control Angajamente Bugetare. 
Analizeaza permanent situatia facturilor neincasate pentru beneficiarii cu care sunt 
incheiate contracte de inchiriere patrimoniu public sau abonamente de exploatare 
agregate minerale. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Birou Contabilitate 

Perioada 15.11.2013-01.09.2014 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Antifrauda Fiscala-Directia Regionala Antifrauda Bucuresti 



Nume Prenume  CIRSTEA MARIUS GEORGE 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Efectuarea de controale in toate spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se 
comercializeaza bunuri si servicii ori se desfasoara activitati care cad sub incidenta 
actelor normative nationale. 
Verificarea, in conditiile legii, privind respectarea reglementarilor legale in ceea ce 
priveste circulatia marfurilor pe drumurile publice, pe cai ferate si fluviale, in porturi, 
gari, autogari, antrepozite, precum si in alte locuri in care se desfasoara activitati   
economice;  
Sa aplice masurile prevazute de normele legale, sa verifice din punct de vedere 
fiscal, sa documenteze, sa intocmeasca acte de control operativ planificat sau 
inopinat privind rezultatele verificarilor, sa aplice masurile prevazute de normele 
legale si sa sesizeze organele competente in vederea valorificarii constatarilor; 
Sa efectueze verificari necesare prevenirii si descoperirii faptelor de frauda si 
evaziune fiscala si vamala; 

  Sa efectueze operatiuni de control tematic  

Perioada 01.10.1996-01.11.2013 

Funcţia sau postul ocupat Preot-Arhiepiscopia Argesului si Muscelului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate misionar-pastorala 
   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cult-pastoratie-religios 

Perioada 01.10.2010-10.07.2012 

Calificarea / diploma obţinută  Master / Studii postuniversitare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor -Universitatea din Craiova. 
 Specializare Master "Analiza si evaluarea financiara a organizatiilor"  
 

Perioada   01.10-2008 –01.07. 2011 

Calificarea / diploma obţinută   Studii universitare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Stiinte Economice_Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti 
Specializarea Finante-Banci 

Perioada 01.10.1998 –01.07.2002  

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Facultatea de Teologie Ortodoxa_Universitatea din Pitesti 
  Specializarea Teologie Pastorala 

Cursuri 
 

Cursuri Curs Expert Achizitii Publice-Noiembrie 2014 

     
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Romana 

  

Limba străină cunoscută Engleza-incepator/mediu 

Aptitudini 
 
 

Obiectiv profesional 
 

 Spirit de echipa, amabilitate,prezenta de spirit, rezistenta la stres, aptitudini de 
comunicare interpersonala; 
 
Posibilitatea de a lucra in echipa si de a avea un program flexibil. 
Oportunitatea de a pune in practica experienta acumulata si imbunatatii nivelul de 
pregatire profesionala/ 

Permis(e) de conducere Da 
 


