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A absolvit Academia de Studii Economice Bucuresti in anul 1981 , Facultatea economia industriei,  
constructiilor si transporturilor .  
 
Pentru o scurta perioada a lucrat ca economist la ICE VITROCIM , iar in perioada 1982-1995 a ocupat 
postul de sef complex comercial ( asimilat director executiv )  la Cooperativa de Consum Oras 
Bucuresti in structura Centrocoop. 
 
 In perioada 1995-2003 a detinut functia de comisar principal  in cadrul Garzii Financiare, mai intai in 
cadrul Sectiei Bucuresti, transferandu-se ulterior in cadrul Sectiei Ilfov, unde a detinut pentru o 
perioada de aproximativ un an si jumatate functia de comisar sef de divizie al acestei sectii, avand 
atributii in domeniul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale  .  
 
Incepand cu anul 2004 pana in anul 2009 a activat in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a 
Judetului Ilfov ca si consilier superior in cadrul Compartimentul executare silita persoane fizice .  
  
        In prezent activeaza in cadrul Directiei Regionale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti , 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov, Serviciul Fiscal Orasenesc Bragadiru, ca si 
coordonator al Compartimentului Colectare si Executare Silita Persoane Juridice si Persoane Fizice, 
avand atributii in coordonarea activitatii  de colectare a veniturilor statului, a recuperarii creantelor 
datorate bugetului consolidat al statului, a valorificarii bunurilor sechestrate de la debitori persoane 
fizice si juridice, precum si atributii in domeniul declararii starii de insolvabilitate a debitorilor , 
precum si a coordonarii activitatii de insolventa si lichidari .  
 
             În anul 2014 , urmează cursurile de pregătire în mediere din cadrul Școlii de Formare 
FMMM, se autorizeaza ca mediator la Consiliul de Mediere în acelasi an , iar din luna februarie 2014 
devine membru al asociației STARSEU. 

 
În prezent este mediator  autorizat  în cadrul “Huszar Eugen – Birou de Mediator“. 


