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Informatii personale 

 

Nume  DIACONESCU DANIEL 

Adresă   

Telefon   

E-mail   
 

Nationalitatea  Romana 
 

Data naşterii  27.11.1971 

 

Experienta profesionala 
 

                                • Perioada  DECEMBRIE 2009- PREZENT 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, 
Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5. 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ANALIZA DE RISC 

   • Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALĂ DE INFORMAŢII FISCALE 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Managementul activităţii de colectare, analiza şi valorificare a informaţiilor 
fiscale; 

 Managementul riscului; 

 Managementul activităţilor circumscrise cooperarii interinstitutionale, la 
nivel naţional; 

 Managementul monitorizarii activitatilor derulate de institutiile subordonate; 

 Managementul cooperării administrative în domeniul impozitelor/taxelor 
directe/indirecte; 

 

                    • Perioada   MAI 2009 - DECEMBRIE 2009, MAI 2007 - DECEMBRIE 2007 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 MINISTERUL JUSTITIEI 

 Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5. 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 COORDONARE 

   • Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER PERSONAL 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Coordonarea structurii de securitate şi activităţii penitenciare; 

 Coordonarea activităţii de planificare strategica; 

 Coordonarea implementarii proiectelor cu finantare europeana si 
internationala; 

 Programarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor derulate de 
institutiile subordonate; initierea de masuri, colaborare cu alte institutii 
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guvernamentale din domeniu. 

 

                    • Perioada  MAI 2005-MAI 2009 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 GUVERNUL ROMANIEI, CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU, Departamentul 
pentru Lupta Antifraudă, Piaţa Victoriei nr.1, sector 1, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ANALIZA DE RISC 

   • Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR, DIRECTIA CULEGERE ŞI ANALIZĂ DATE 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Managementul activităţii de colectare a datelor şi informaţiilor necesare 
combaterii fraudării asistenţei financiare comunitare; 

 Managementul analizei de risc a datelor deţinute/obţinute în scopul 
fundamentării politicilor de prevenire şi control; 

 Managementul activităţilor circumscrise schimbului de informaţii la nivelul 
administraţiei naţionale respectiv Oficiul European de Luptă Antifraudă în 
scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; 

 Managementul investigaţiilor preliminare în scopul susţinerii informaţionale 
a activităţilor de control operativ; 

 

                    • Perioada  OCTOMBRIE 2004-MAI 2005 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 GUVERNUL ROMANIEI, AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL, strada 
Vasile Conta, nr 16, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Coordonarea si controlul institutiilor din subordinea sau coordonarea Autoritatii 
Nationale de Control 

   • Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER, DIRECTIA GENERALA DE COORDONARE A ACTIVITATILOR DE 
CONTROL IN DOMENIUL FINANCIAR SI VAMAL 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Coordonarea / elaborarea obiectivelor de control si a programului de 
activitate al autoritatilor din subordine/coordonare; 

 Coordonarea / efectuarea investigaţiilor necesare combaterii coruptiei din 
institutiile publice aflate in controlul/coordonarea ANC; 

 Programarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de control derulate 
de institutiile subordonate Autoritatii Nationale de Control; initierea de 
masuri, colaborare cu alte institutii guvernamentale din domeniu; 

 Elaborarea documentelor, actelor de control şi programelor privind 
prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei; 

 

                                • Perioada    OCTOMBRIE 1996-OCTOMBRIE 2004 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 INTELLIGENCE 

   • Funcţia sau postul ocupat  OFITER, DIRECTIA DE COMBATERE A CRIMINALITATII TRANSFRONTALIERE 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Intelligence în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii economico-
financiare; 

 Intelligence în domeniul prevenirii şi combaterii coruptiei; 
 

                                • Perioada   OCTOMBRIE 1995-OCTOMBRIE 1996 

• Numele şi adresa 
angajatorului 
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• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 CERCETARE 

   • Funcţia sau postul ocupat  INGINER 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Cercetare în domeniul fabricarii și exploatarii autoturismelor; 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

                                • Perioada   2007-2008 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Naţional de Administraţie 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Managementul administraţiei publice centrale şi locale. 

• Numele calificării primite  STUDII POSTUNIVERSITARE 

   

                                • Perioada   2006 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Colegiul Naţional de Apărare - Bucureşti. 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Managementul activităţilor circumscrise strategiei de securitate naţională. 

• Numele calificării primite  STUDII POSTUNIVERSITARE 

   

           • Perioada   2003 - 2005 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti. 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Administratie Publica Europeana; Politica Externa si de Securitate Comuna a 
Uniunii Europene. 

• Numele calificării primite  MASTER 

   

           • Perioada   2015 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Fondul Monetar International - Slovenia,  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Strategii moderne de conformare fiscala 

• Numele calificării primite  SPECIALIZARE 

   

           • Perioada   2012 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Bancar Român, Bucuresti. 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Managementul riscului 

• Numele calificării primite  SPECIALIZARE 

   

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Dezvoltarea activităţilor intelligence în domeniul protejării intereselor financiare ale 
Uniunii Europene . 

• Numele calificării primite  SPECIALIZARE 

   

                  • Perioada   1995-1996 
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• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Facultatea de Inginerie a Universităţii din Pitesti, Masterat in Inginerie 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Mijloace si metode necesare cresterii performantelor in inginerie. 

• Numele calificării primite  MASTER 

   

                 • Perioada   Aprilie 1995 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ecole D’Ingenieurs Douai – Franta – specializare 

 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Bursă Guvernamentală 

• Numele calificării primite  SPECIALIZARE 

   

                  • Perioada   1990-1995 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Pitesti, Facultatea de Inginerie 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Cercetarea, proiectarea si exploatarea in domeniul transporturilor  

• Numele calificării primite  Inginer, licentiat, sef de promotie 

   

                  • Perioada   1986 - 1990 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul de Matematica-Fizica nr. 1 - Pitesti 

 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

 

Limba materna  Romana 

   

  FRANCEZA                                                       ENGLEZA     

                  • Abilitatea de a citi  excelent                                               excelent 

       • Abilitatea de a scrie  bine                                                        bine 

               • Abilitatea de a vorbi  bine                                                        bine 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

  Managementul administrativ. 

 Managementul riscului. 

 Managementul activitatilor de tip intelligence 

 Managementul prioritizarii activitatilor 

 Managementul activitatilor de control. 
 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 Seriozitate, disciplină în muncă, flexibilitate, capacitate de comunicare, creativitate, 
dinamism, capacitate de lucru în condiţii de stres, eficienţă în rezolvarea sarcinilor 
de serviciu, adaptare la situaţii neprevăzute.           

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 MS Office Tools – Word, Excel, PowerPoint etc 

 
 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B, obtinut in 1993 
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