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  Bucureşti, România 

    +40 743 116 524     

 daniela.teodoru@gmail.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 30/10/1971 | Naţionalitatea Română  
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

LOCUL DE MUNCA  Secretar general 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
București, Bd. Libertății nr. 12, Sector 5 

09.2013 –  Director general, Direcția generală coordonare inspecție fiscală 
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

▪ organizarea, planificarea, coordonarea și controlul activităţii tuturor compartimentelor funcţionale de 
la nivelul direcţiei generale; îndrumarea structurilor aflate în coordonarea direcției generale 

Tipul sau sectorul de activitate Administrație publică centrală 
 

07.2009 – 08.2013 Director general, Direcția generală de audit public intern 
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

▪ organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţii tuturor compartimentelor 
funcţionale de la nivelul direcţiei generale; îndrumarea structurilor teritoriale de audit public intern 

01.2008  – 06.2009 Șef serviciu, Direcţia generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării 
creanţelor bugetare 
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

▪ coordonarea acţiunilor direcţiilor de specialitate din cadrul ANAF care privesc dezvoltarea sistemelor 
informatice şi încadrarea acestora în liniile directoare ale Strategiei multianuale a ANAF 

06.2006 – 01.2008 Consilier superior, Direcţia generală de planificare strategică şi monitorizare a 
realizării creanţelor bugetare 
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

▪ participarea la realizarea unui management eficient şi coerent al administraţiei fiscale, având drept 
scop menţinerea unei administraţii fiscale unitare, stabile şi armonizate 

07.2004 – 06.2006 Expert principal, Direcţia generală pentru reformă şi cooperare internaţională 
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

▪ participarea la implementarea reformei sistemului fiscal și armonizarea acestuia cu directivele și 
practicile Uniunii Europene 

09.2002 – 07.2004 Șef birou 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău 

▪ activitate de administrare monopol de stat; coordonare și control privind activitatea producătorilor de 
alcool, băuturi alcoolice distilate, jocuri de noroc, case de marcat 

Tipul sau sectorul de activitate Administrație publică 

07.1994 – 09.2002 Inspector de specialitate 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău 

▪ activitate de inspecție fiscală; activitate de administrare monopol de stat 

2007 – 2011  Diplomă de licență  

Universitatea ”Spiru Haret”, Facultatea Drept și Administrație Publică, Specializarea Drept (București) 

2010 Studii postuniversitare – Securitate națională  

Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, Colegiul Național de Informații (București) 

2009 Studii postuniversitare – Managementul afacerilor interne  

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național de Afaceri Interne (București) 

2008 Studii postuniversitare – Managementul instituțiilor publice  

Academia de Studii Economice, Școala de Pregătire Postuniversitară (București) 

2006 – 2007 Studii postuniversitare – Securitate și apărare națională  

Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, Colegiul Național de Apărare (București)  



 Curriculum Vitae   Teodoru Daniela  
 

  Pagina 2 / 3  

 
COMPETENȚE PERSONALE   

 

 

 

2004 –  Absolvent – Studii postuniversitare doctorale 
Doctorand – Economie mondială și relații economice internaționale  

 

Universitatea Liberă Independentă din Moldova, Științe Economice (Chișinău, Rep. Moldova)  

2003 – 2004 Diplomă de master – Management financiar-contabil   

Universitatea ”George Bacovia”, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (Bacău)  

1999 Diplomă de licență – economist (specializarea Management 
financiar-contabil)  

 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (București)  

1990 Diplomă de bacalaureat  

Colegiul Național ”Ferdinand  I” (Bacău) 
 

Certificări 
 
 
 
 

Specializări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ 2011 – Formator – Institutul Bancar Român 

▪ 2008 – Auditor financiar – Camera Auditorilor Financiari din România 

▪ 2007 – Consultant fiscal –Camera Consultanților Fiscali din     România 

▪ 2004 – Expert contabil – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 
 

▪ 2008-2009 – Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – Ministerul Administrației și Internelor, Institutul 
Național de Administrație (module principale: managementul resurselor umane în administrația 
publică; management strategic; fonduri structurale; management financiar și bugetar; politici   
publice) 

▪ 2009 – Programul de perfecționare în domeniul relațiilor internaționale – Ministerul Afacerilor 
Externe, Institutul Diplomatic Român (module principale: istoria relațiilor internaționale; protocol și 
ceremonial diplomatic; politica externă a României; comunicare instituțională; analiză și consiliere 
politică; Terorismul internațional și sisteme de securitate) 

▪ 1999 – Curs postuniversitar – Departamentul  pentru pregătirea personalului didactic, Academia de 
Studii Economice din București, profil Economic (module: psihologie școlară; pedagogie; metodica 
predării; practică pedagogică) 

Limba(i) maternă(e) limba română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

limba franceză B1/B2 – independent 

limba engleză B1/B2 – independent 

limba germană A1/A2 – elementar 

Competenţe de comunicare  ▪ excelente abilități de comunicare, ca supervizor al echipelor de lucru din cadrul ANAF 

▪ foarte bune abilități de interacțiune și comunicare, ca lector și/sau moderator la cursuri și seminarii 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership 

▪ foarte bune competențe organizatorice, în echipe de lucru intra- sau inter-ministeriale 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ foarte bună cunoaştere a proceselor și procedurilor din cadrul administrației fiscale 

▪ excelentă cunoaștere a problematicii riscurilor fiscale și de conformare voluntară a contribuabililor 

▪ abilități superioare privind dezvoltarea  sistemului de control intern/managerial 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator independent 

 ▪ cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor de birou  

▪ cunoştinţe aprofundate de utilizare a uneltelor de comunicare digitală  

▪ cunoştinţe aprofundate de operare în mediul bazelor de date  

▪ cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor informatice specifice din cadrul ANAF 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 

Funcții publice 
 

Proiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publicații 

 

 

 

Conferinţe 

▪ 09.11.2011 – 01.11.2014: membru supleant în Consiliul Național de Integritate 
 

▪ 2011 – Aplicația informatică internă ”BD AUDIT”, ANAF (inițiator, membru în grupul de lucru) 

▪ 2010 – Aplicația informatică ”BD ORDINE emise ANAF” (co-inițiator, membru în grupul de lucru) 

▪ 2010 – Aplicația informatică internă ”Sistemul informatic pentru managementul documentelor 
(SIDOC)”, ANAF (co-inițiator și membru în grupul de lucru) 

▪ 2006 – Ghidul funcționarului public din administrația fiscală, ANAF (elaborare, redactare) 

▪ 2005 – Aplicația informatică internă ”Sistemul Informatic de Administrare a Creanțelor Fiscale 
(SIDOC)”, ANAF (membru în grupul de lucru și în grupul de instruire privind utilizarea aplicației) 

▪ 2005 – Carta de management a ANAF. Proiect de pre-aderare la UE, finantare PHARE (elaborare) 
 

▪ ”Rolul şi importanţa investigaţiei financiare în cazurile de fraudă sau evaziune fiscală în domeniul 
taxei pe valoarea adăugată / The Role and Importance of Financial Investigation in Fraud and (or) 
Tax Evasion Cases of VAT” în Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie. 2013, Issue 3/4, 
pp.199-204 

▪ ”Unificarea fiscalității europene și problematica taxării transporturilor”, în ”Impactul transporturilor 
asupra dezvoltării relațiilor economice internaționale”, Editura Evrica, Chișinău, 2006, pp. 94-98 

 

▪ Conferința Internațională de Criminalistică ”Valorificarea urmelor și mijloacelor materiale de probă 
prin expertize criminalistice”. Asociația Criminaliștilor din România, Institutul Național de 
Criminalistică. Ediția a III-a,  București, octombrie 2013 (participare, comunicare științifică) 

▪ Sesiunea științifică națională ”Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și 
incertitudine” și Simpozionul ”Sisteme fuzzy în economie”. Academia Română, Institutul de Cercetări 
Economice și Sociale ”Gh. Zane”. Iași, septembrie 2010 (participare, comunicare științifică) 

▪ Conferința științifică internațională ”Impactul transporturilor asupra dezvoltării relațiilor economice 
internaționale”. Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Academia de 
Transporturi, Informatică și Comunicații din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova. Ediția a II-a, 
Chișinău, februarie 2006 (participare, comunicare științifică) 

 

Cursuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afilieri 

 

 

▪ Seminar de instruire avansată pentru conducătorii unităţilor de audit intern din cadrul organelor 
centrale de specialitate ale administraţiei publice. Ministerul Finanțelor din Republica Moldova, 
Ministerul Finanțelor Publice din România. Chișinău, mai 2012 (moderator, lector) 

▪ Instruire profesională ”Comunicarea - element cheie în atingerea obiectivelor de audit”, ANAF, 
Școala de Finanțe Publice și Vamă. Centrele zonale Ilfov și Oradea, 2011 (moderator, lector) 

▪ Cursul de perfecționare profesională” Evaluarea și analiza performanțelor sistemelor de 
management și de control intern la nivelul instituțiilor publice”. ANAF, Școala de Finanțe Publice și 
Vamă. Centrul zonal Ilfov, mai 2011 (lector) 

▪ Cursul de perfecționare profesională ”Auditul de sistem și auditul performanței”. ANAF, Școala de 
Finanțe Publice și Vamă. Centrul zonal Oradea, martie 2010 (moderator, lector) 

▪ Cursul de perfecționare profesională ”Vulnerabilitatea la corupție”. ANAF, Școala de Finanțe Publice 
și Vamă. Centrele zonale – Ilfov, Râmnicu-Vâlcea, Focșani, Oradea, 2010-2012 (moderator, lector) 

 

▪ Asociația Internațională de Fiscalitate (IFA) – membru din 2008 

▪ Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) – membru din 2008 

▪ Camera Consultanților Fiscali din România (CCF) – membru din 2007 

▪ Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – membru din 1998 


