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Descriere personală
Domnul Daniel-Iustin MARINESCU, licențiat în management & marketing al
Academiei de Studii Economice București, este o personalitate puternică, independentă,
cu păreri proprii bine conturate – însă deschis și la sugestii dacă acestea sunt foarte bine
argumentate. Este unul dintre primii formatori cu care Faxmedia a pornit la drum și unul
dintre cei mai solicitați și apreciați formatori. Practic, pentru domeniul Impozitelor și
Taxelor Locale dar și pentru orice ține de înțelegerea actului legislativ la nivelul
administrației publice locale, Daniel-Iustin MARINESCU este cheia potrivită pentru
asimilarea și înțelegerea cunoștințelor. De altfel, a participat direct la elaborarea legislației
privind taxele și impozitele locale (TITLUL IX), procedurile fiscale locale, finanțele publice
locale, descentralizarea serviciilor publice, criza financiară și insolvența unităților
administrativ-teritoriale, la modificările Legii administrației publice locale, Legii privind
instituția prefectului și a celei privind Statutul Funcționarilor Publici, ca și la nenumărate
alte acte normative.
Cu o formare postuniversitară complexă (în „Drept Public și Științe Administrative”
și „Relații Publice”– Universitatea București, „Diplomație” și ”Geopolitică” – Asociația
Euroatlantică Manfred Worner), precum și absolvent a multor cursuri de formare și de
specializare în domenii dintre cele mai variate, Daniel-Iustin MARINESCU este și un
manager cu experiență (18 ani în funcții de conducere). Se mândrește și astăzi că, acum
niște mulți ani în urmă, a înființat direcțiile de impozite și taxe locale la două dintre
sectoarele Capitalei și că este cel care a realizat primul sistem de plată electronică a
impozitelor și taxelor locale din România.
Astăzi, din poziția în care se află, încearcă să fie factorul de echilibru care să
pondereze și să aducă cât mai aproape de realitatea practică politicile guvernamentale
din zona administrației publice locale.
Faxmedia este unul dintre puținii furnizori de formare profesională cu care Daniel
MARINESCU colaborează – și asta nu numai din cauza timpului extrem de limitat de care
dispune.

