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Informaţii personale  

Nume / Prenume ANTONESCU MIHAIL 

Adresă(e)  Craiova, jud. Dolj, România 

Telefon(oane) serviciu ;  Mobil: ; 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

Sex bărbătesc 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova 
 

  

Experienţa profesională  

Perioada 01.08.2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale - conducerea, coordonarea şi îndrumarea activităţii de colectare şi administrare a veniturilor statului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice 

  

Perioada august 2008 – ianuarie 2016  

Funcţia sau postul ocupat membru C.A. la RA Transport Local Craiova 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 

Numele şi adresa angajatorului RA Transport Local Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrarea  regiei autonome 

  

Perioada 25.05.2010 – 01.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv adj. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - conducerea, coordonarea şi îndrumarea activităţii de colectare şi administrare a veniturilor 
statului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    finanţe publice 

  

Perioada 25.05.2009 – 25.05.2010 

Funcţia sau postul ocupat Director coordonator adj. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - conducerea, coordonarea şi îndrumarea activităţii de colectare şi administrare a veniturilor statului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice 
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Perioada 06.08..2007 – 25.05.2009 

Funcţia sau postul ocupat director executiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale Modernizarea actului managerial si a activităţii de planificare strategică în vederea creşterii 
capacităţii de reacţie şi a eficienţei la toate nivelurile de conducere ale structurii,într-o manieră 
unitara, prin ierarhizarea priorităţilor şi consolidarea competenţelor în procesul decizional. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice 
 

  

Perioada 20.02.2004 – 06.08..2007 

Funcţia sau postul ocupat director executiv adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea, coordonarea şi îndrumarea activităţii de colectare şi administrare a veniturilor statului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice - Activitatea de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului 

  

Perioada 15.07.2003 - 20.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat şef serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activităţii de metodologie şi asistenţă contribuabili 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice - Serviciul Metodologie şi Asistenţă Contribuabili 

  

Perioada 15.05.1998 - 15.07.2003  

Funcţia sau postul ocupat director 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea, coordonarea şi îndrumarea activităţii de colectare şi administrare a veniturilor statului 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice - Direcţia de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului 

  

Perioada 15.12.1990 - 15.05.1998 

Funcţia sau postul ocupat şef serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activităţii de analiză, verificare şi centralizare a bilanţurilor contabile depuse de agenţii 
economici din judeţul Dolj 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
                                                Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Activitati si reponsabilitati principale 

 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

finanţe publice - Serviciul Bilanţuri Agenţi Economici 
 
 
1992-1995 
Membru CA  la RA  Administrare Fond Locativ Craiova 
Reprezentant al Ministerului Finantelor Fublice 
 
RA  Administrare Fond Locativ Craiova 
Administrarea regiei autonome 

  

    Perioada 01.05.1990 - 15.12.1990 

Funcţia sau postul ocupat economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale verificarea, centralizarea şi întocmirea sintezei proiectelor bugetelor locale pe ansamblul judeţului 
Dolj pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate finanţe publice - Serviciul Buget şi Control Bugetar 

  

Perioada 17.09.1988 - 01.05.1990 
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Funcţia sau postul ocupat economist stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea evidenţei contabile la compartimentele financiar şi contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Electrocentrale Turceni-Gorj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul Financiar-Contabil 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 12-13.04.2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare Seria SFP nr. 6580 din 13.04.2016 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul cu tema Management Strategic şi Planificare organizat în cadrul proiectului de 
Modernizare a Administraţiei Fiscale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministrul Finanţelor Publice – ANAF – Serviciul de Formare Profesională 
RAMP 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada Aprilie – iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută ECDL complet/ Certificat  seria RO 069531/23.06.2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modul 1 – 7 Permis european de conducere a computerului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL ROMANIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ECDL  

  

Perioada 2003 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Masterat. Diploma seria E nr. 0020513/31.10.2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Masterat Administraţia Publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

  

Perioada 1992 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat. Diploma seria P nr. 0002322/1997  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specialitatea finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Craiova 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în economie 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Economist. Diploma de licenţă seria G nr. 3280/1988 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Sisteme financiar contabile 
- Gestiune financiară şi contabilă 
- Proiecte economice în domeniul finanţelor şi contabilităţii 
- Relaţii economice 
- Modelarea deciziilor financiar-contabile 
- Moneda şi Credit; Contabilitate bancară 
- predare, educare şi dezvoltarea abilităţilor 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Craiova - Facultatea de Ştiinţe Economice - Secţia Finanţe Contabilitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

economist 

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat seria A nr. 64127/1983 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil economic de contabilitate şi comerţ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Liceul Economic şi de Drept Administrativ Rm. V`lcea 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diploma de bacalaureat 

  

Perioada martie 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de atestare a calităţii de consultant fiscal nr. 221459/03.04.2007 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finanţelor Publice 
 

Perioada 25-26.01.2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 3258/26.01.2007 - Contabilitatea Creantelor Fiscale 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finantelor Publice -Scoala de Finante Publice si Vama 
 

Perioada martie-iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire seria A nr. 0007289/05.09.2005 - calculatoare 

Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei 
 

Perioada septembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat privind managementul administrării TVA din septembrie 2004 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finanţelor Publice Olanda şi Ministerul Finanţelor Publice din România 
 

Perioada decembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Atestat reconfirmare cenzor extern independent nr. 947/31.03.2004 

Numele furnizorului de formare Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 

Perioada februarie 2003 

Calificarea / diploma obţinută   Îmbunătăţirea sistemului de colectare a veniturilor  
  Diplomă de Absolvire Proiect PHARE RO2000/IB/FI/02 februarie 2003 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finanţelor Publice  
 

Perioada  ianuarie 2003 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare la "Change Management II" din 30 ianuarie 2003 

Numele furnizorului de formare  Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Ministerul de Finanţe din Olanda 
 

Perioada   noiembrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută   management în finanţe publice cu sprijinul Trezoreriei SUA 
  Diploma de absolvire din 13 - 15 noiembrie 2002 

Numele furnizorului de formare   Ministerul Finanţelor Publice 
 

Perioada octombrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Atestat reconfirmare a calităţii 
de cenzor extern independent nr. 0953/12.10.2002 
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Numele furnizorului de formare Asociaţia Cenzorilor Externi Independenţi 
 

Perioada octombrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de auditor financiar seria C nr. 616/2001 

Numele furnizorului de formare Camera Auditorilor Financiari din România 
 

Perioada aprilie 2000 

Calificarea / diploma obţinută administrarea impozitului pe venit - Tehnici de conducere 
Diploma de absolvire proiect PHARE Twining Proiect RO9713.03 din aprilie 2000 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finanţelor Publice 
 

Perioada iulie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a cursuluide management cu sprijinul Departamentului Trezoreriei SUA din 
01 iulie 1998 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finanţelor Publice 
 

Perioada februarie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de cenzor extern independent nr. A21/1997 

Numele furnizorului de formare Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 

Perioada octombrie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator -Certificat seria B nr. 000237/1996 

Numele furnizorului de formare Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
 

Perioada iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută carnet de Expert contabil nr. 2091/1996 

Numele furnizorului de formare Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
 

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută    Diploma seria A nr. 009494/1993 privind noul sistem contabil – formator 

Numele furnizorului de formare Ministerul Finanţelor Publice 
 

Perioada 1986 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Seminar pedagogic Universitar - Certificat de absolvire a seminarului pedagogic Universitar nr. 
356/1990 

Numele furnizorului de formare Universitatea din Craiova 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

franceză  A1 basic user A1 basic user A1 basic user A1 basic user A1 basic user 

engleză  A1 basic user A1 basic user A1 basic user A1 basic user A1 basic user 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de comunicare interprofesională dobândite atât ca manager în finanţe publice cât şi ca 
lector-doctor în mediul universitar 
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