
   CURRICULUM  VITAE 

 

Nume    :      NISTOR 

Prenume:      IOSIF 

Domicilu:    Sibiu str.Vasile Aaron nr.20 ap.65 

Telefon : 0269/23.38.06 :0723/23.32.61 

Născut:   Loc. Beneşti,  jud Sibiu ,17.08.1943 

Studii:  Academia de Studii Economice Bucure;ti absolvit în anul 1966 

Experenţă profesională:În prezent desfăşor activitate de expert contabil 

activ în cadrul Corpului Experţilor Contabili Autorizaţi din România şi 

consultant fiscal din cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali din România. 

Această activitate o prestez de la data de 01.07.2007 dată la care am 

îndeplinit condiţiile de pensionare. Am efectuat expertize contabile 

judiciare şi extrajudiciare la cererea instanţelor de judecată sau alţi agenţi 

economici. Prestez activitate de consultant fiscal pe bază de contract 

prestări servicii la societatea comercială Agniprod  Impex S.RL Agnita. 

De asemenea sunt cenzor la 2 societăţi comerciale în calitate de expert 

contabil  respectiv S.C Incstar Agnita, S.C Apa Târnava Mare Mediaş. 

       Perrioada  01.10.2000-01.07.2007 am fost angajat al societăţii Incstar 

Agnita în calitate de director economic coordonând activitatea financiară 

şi contabilitatea la societatea respectivă. Obiectul de activitate al societăţii 

fiind fabricarea de încălţăminte din  piele şi înlocuitori 

        Perioada 01.07.1998-01.10.2000 director economic la societate Grup 

Consult  Sibiu,  obiect de activitate  valorificarea materialelor de 

construcţii . 

         Perioada 15.08. 1980-01.07.1998 director economic la societate 

CEMA Sibiu obiect de activitate producţia şi valorificarea materialelor de 

construcţii respectiv cărămizi ţigle şi cahle de teracotă. 

      Perioada  01.09.1974-15.08.1980 contabil şef la Întreprinderea de 

Şuruburi Mediaş, având ca obiect de activitate fabricarea de organe de 

asamblare sector industria constructoare de maşini. 

Perioada 15.02.-01.09.1974  economist la Centrala Gazului Metan 

Mediaş sector contabilitate. 

     Perioada 15.12.1966-15.02.1970 economist compartiment organizarea 

muncii –salarizare la Întreprinderea de Extracţie Gaz Metan Mediaş 

Pregătire profesională: cursuri organizate de Camera  Consultanţilor 

Fiscali cu teme ca : Codul Fiscal .legislaţie actualizată, cursuri de 

pregătire profesională organizate de CECCAR cu privire la respectarea 

prevederilor legale în domeniul contabilităţii. 

Cursuri de pregătire profesională cu privire la TVA  anul 1992  

Cursuri cu privire la aplicare sistemului contabil  anul 1991 

Prin examenele susţinute am obţinut calitatea de expert contabil în anul 

1996 carnet 3859 ,deasemenea consultant fisal  carnet nr.353/2007 

 

     Nistor Iosif 


