
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Costreie Toma-Bogdan  
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
E-mail(uri)  

  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 13.11.1976 
  

Sex 
 

 

Masculin 

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele si adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

Februarie 2020 - prezent 
 
Secretar general 
 
Conducere, coordonare si indrumare directii din cadrul ANAF 
 
ANAF – Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

 
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare 
fiscală, ANAF îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării veniturilor bugetare, prin intermediul 
procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu 
contribuabilii.   
 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele si adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

 
Iulie 2019 – februarie 2020 

Avocat Definitiv 
 
Asistenta juridica 
 
 
Cabinet Avocat „Costreie Toma Bogdan”, B-dul Libertatii nr. 1, bl. A1, sc. 5, et. 1, ap. 98, sect. 4, 
Bucuresti 
Consultanta juridica/asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

Numele si adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

Martie 2019-aprilie 2019 
Consilier parlamentar- Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice si a Campaniilor 
Electorale 
Controlul finanțării activității curente a partidelor politice, precum și controlul modului de constituire și 
utilizare a contribuțiilor în campaniilor electorale de către competitorii electorali, formațiuni politice sau 
candidați independenți 
Autoritatea Electorală Permanentă – Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București 
 
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea 
partidelor politice 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele si adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

 
August 2016 – martie 2019 
Director General – Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice si a Campaniilor 
Electorale 
Controlul finanțării activității curente a partidelor politice, precum și controlul modului de constituire și 
utilizare a contribuțiilor în campaniilor electorale de către competitorii electorali, formațiuni politice sau 
candidați independenți 
Autoritatea Electorală Permanentă – Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București 
 
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea 
partidelor politice 

 
  

Perioada Mai 2013 – august 2016  
Funcţia sau postul ocupat Director General  – Directia Generala Juridica  

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea apararii institutiei in fata instantelor de judecata, avizarea actelor normative incidente in 
activitatea curenta precum si ale altor organe ale administratiei publice centrrale, recuperarea 
creantelor statului, coordonarea activitatilor la nivel national in vederea constituirii statului roman ca 
parte civila in procesele penale legate de evaziune fiscala,  

Numele şi adresa angajatorului Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare 

fiscală, ANAF îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării veniturilor bugetare, prin intermediul 
procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu 
contribuabilii.  

  
Perioada Iunie 2012 – mai 2013  

Funcţia sau postul ocupat Director General – Directia Generala Juridica si Relatii Institutionale 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii juridice pe toate palierele de activitate, in principal in ceea ce priveste initierea 

si avizarea actelor cu caracter normativ, asigurarea suportului juridic pentru programele derulate cu 
fonduri europene, reprezentarea intereselor ministerului in fata instantelor de judecata. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei, Calea Victoriei nr. 152, Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Minister de resort in activitatea de comert exterior, autoritate de management pentru programul 

operational de crestere a competitivitatii economice, reprezentant al statului in administrarea 
societatilor cu capital majoritar de stat, 

  
Perioada Martie 2010 – iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct - Directia Generala Juridica 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea apararii institutiei in fata instantelor de judecata, avizarea actelor normative incidente in 

activitatea curenta precum si ale altor organe ale administratiei publice centrrale, recuperarea 
creantelor statului, coordonarea activitatilor la nivel national in vederea constituirii statului roman ca 
parte civila in procesele penale legate de evaziune fiscala, 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare 

fiscală, ANAF îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării veniturilor bugetare, prin intermediul 
procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu 
contribuabilii. 

  
Perioada Iunie 2008 – martie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct - Directia Generala Juridica 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii juridice aferente unui portofoliu de aprox. 13.000 dosare de insolventa si 6.000 

dosare avand ca obiect litigii rezultand din privatizarea/postprivatizare societatilor comerciale, 
executare silita, Legea 10/2000, administrare societati comerciale, penale, litigii de munca etc.; 
asigurarea suportului legal si a consilierii directiilor din cadrul A.V.A.S. in toate domeniiile de activitate 
ale institutiei; coordonarea directiilor aflate in directa subordine si armonizarea activitatii la nivelul 
directiei generale; reprezentarea A.V.A.S. fata de terte persoane  in limita mandatului acordat de 
conducerea institutiei  

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Valorificarii Activelor Statului  (A.V.A.S.) - Bucuresti 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate publica specializata privatizarea si administrarea societatilor comerciale cu capital de stat, 
monitorizare postprivatizare precum si recuperarea creantelor statului 

  
Perioada Mai 2007-iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Director - Directia Contencios, Legea nr. 64/1995 si Lichidari Voluntare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor specifice de recuperare a creantelor statului in cadrul procedurilor de 

lichidare judiciara precum si asigurarea apararilor in cadrul dosarelor de executare silita 
Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Valorificarii Activelor Statului  (A.V.A.S.) - Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate publica specializata privatizarea si administrarea societatilor comerciale cu capital de stat, 
monitorizare postprivatizare precum si recuperarea creantelor statului 

  
Perioada Iunie 2005 – mai 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 
Activităţi şi responsabilităţi principale formulare, depunere si instrumentare cereri de deschidere a procedurii insolventei, formulare cereri de 

creanta in reprezentarea intereselor A.V.A.S., instrumentare dosare de insolventa prin redactare si 
sustinerea de contestatii, recursuri, opozitii; coordonare consilieri juridici din teritoriu; colaborare si 
corespondenta cu administratori/lichidatori judiciari; monitorizare, coordonare si indrumare lichidari 
voluntare in temeiul Legii 137/2002; asigurarea apararilor in cadrul dosarelor privind contestatii la 
executare 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Valorificarii Activelor Statului  (A.V.A.S.) - Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate publica specializata privatizarea si administrarea societatilor comerciale cu capital de stat, 

monitorizare postprivatizare precum si recuperarea creantelor statului 
  

Perioada Februarie 2001 – iunie 2005 
Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Activităţi şi responsabilităţi principale asigurare consultanta juridica si reprezentare in instantele judecatoresti, atat pentru persoane juridice 
cat si pentru persoane fizice 

Numele şi adresa angajatorului Baroul Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizarea corpului de avocati, ca si profesie liberala, in vederea apararii drepturilor fundamentale 

  
Educaţie şi formare  

  

Perioada 2008-2010 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relatii internationale - Managementul Securitatii in Societatea Contemporana – “Politica de vecinatate 
Europeana” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai – Facultatea de istorie  

  
Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in drept si relatii internationale 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept civil, drept comercial, drept penal, drept administrativ, drept constitutional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “NicolaeTitulescu”– Facultatea de Drept 

  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Romana 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba franceza   Bine   Bine  Bine  Bine  Bine 

  

Competenţe sociale 
 

Experienta in interactionarea cu oamenii 
Abilitati de comunicare si relationare 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun manager, spirit organizatoric dezvoltat, dedicat lucrului in echipa 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte operare PC(Word, Excel, Power Point, Outlook) 

Alte competenţe şi aptitudini - Curs formare - Manager de Proiect – data absolvirii 06.04.2009 
- Management Development Programme I & II – organizat de Pan-European Conferences Ltd. 

And Taylor Associates – Stockholm/Oslo 16-21 August 2008 
- Institutul National de Administrare – curs inalti functionari publici 2018 
 

Permis(e) de conducere Categoria A si B 
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