
Curriculum vitae  
 
 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RĂCEU Ioan 

Adresă 4, Mitropolit Andrei Şaguna, Sălişte , România 

Telefon Mobil : 0740224048 Mobil:  

E-mail Ioan.raceu@mfinante.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 7 iulie 1957 
  

Sex masculin 
  

  

  

 
Experienţa profesională 

 

 

 

Perioada  Din ianuarie 2012 – 12.07.2020  

Funcţia sau postul ocupat Director general  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi de legislație, reglementare și monitorizare în domeniul activelor statului 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor 
statului 

 
 

 
     Din 13.07.2020  -  în prezent, 
     Director 

  Coordonare activităţi de legislație, reglementare și monitorizare în domeniul activelor statului 

  Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia  de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor    
statului 

 
 

Perioada  Din ianuarie 2012 – 12.07.2020  

Funcţia sau postul ocupat Director general  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi de legislație, reglementare și monitorizare în domeniul activelor statului 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor 
statului 

Principalele acivităţi şi responsabilităţi*  .  

Perioada   1988- ianuarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inspector fiscal, Șef serviciu impozite directe , Șef serviciu revizie si contestații; Șef serviciu asistență 
contribuabili, Director executiv adjunct,  Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de control financiar şi fiscal 

Numele şi adresa angajatorului D.G.F.P. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.28-31 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Impozite şi taxe, Activitatea de inspecţie fiscală 

Perioada Din 1982 până în 1987 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou 

Numele şi adresa angajatorului I.P.I.M.- 13 decembrie Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Financiar-contabilitate 

Perioada Din 1981 până în 1982 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Bere-Haţeg 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Financiar –contabilitate  
 
 
  



Educaţie şi formare  
  

Perioada Din 2005 

Calificarea / diploma obţinută Master,  „Managementul Instituţiilor europene” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing, Instituţii europene, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  Universitatea  „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnuţiu” 
 

Perioada Din 2003 până în 2004 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare ,  „Managementul Instituţiilor europene” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional  de formare continuă pentru Administraţia publică 
locală Sibiu 

Perioada Din 1996 până în 2001 

Calificarea / diploma obţinută Jurist / Diplomă licenţă 2002 Nr. 0009537/888 din 04.06 2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept Civil, Drept penal, Procedură civilă, Procedură penală, Drept financiar, Drept comunitar, Drept 
Internaţional Public, Drept comercial, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 Universitatea  „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept  ,,Simiom Bărnuţiu” 
 

Perioada Din 1977 până în 1981 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Diplomă licenţă 1981 Nr. 418755/48932 din 13.06 1983 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Contabilitate, Statistică, Finanţe şi fiscalitate, Management, Calculaţia costurilor, Circulaţie 
bănească si credit, Control financiar şi expertiză contabilă, etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  Academia de Studii Economice, Facultatea Finanţe-Contabilitate, Bucureşti 

 Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Consultant fiscal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  Camera Consultanţilor Fiscali 

Perioada   1996 

Calificarea / diploma obţinută     Expert contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  CECCAR 

Alte tipuri de studii  
(cursuri etc.) 

 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Fiscalitate- TVA / Cetificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 CECCAR şi Class Fin Compony 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Inspecţie fiscală / Adeverinţă de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Economiei şi Finanţelor 

Perioada 2007  

Calificarea / diploma obţinută Legislaţie fiscală şi consolidarea administraţiei fiscale/ Adeverinţă de participare 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  România şi Agenţia Tributaria  Spania 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Managementul modern în administraţia fiscală / Cetificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  România şi Proiect Phare Ro/02/IB/FI/08 „ Consolidarea şi 
dezvoltarea capacităţii de administrare a veniturilor statului” 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Control financiar / Adeverinţă de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 Ministerul Finanţelor Publice- Şcoala de finanţe publice şi vamă 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B1 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-aptitudini de a lucra şi a coordona o echipă 
-capacitatea de a-mi asuma responsabilităţi  

-spirit organizatoric 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bună stăpânire a intrumentelor Microsoft Office şi Internet 

  

 
 
 


	 : 


