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Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
2012-prezent Ministerul Finanţelor Publice, Secretar de Stat
2010- 2012 Nestor&Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen Tax Advisory Services - Partener
Coordonarea activităţi de consultanţă fiscală a Departamentului de Asistenţă Fiscală;
Participarea în corpurile profesionale şi comisiile de specialitate pentru îmbunătăţirea sistemului
legislativ fiscal şi a administrării fiscale.
2008 – 2010 Ministerul Finanţelor Publice, Director General al Direcţiei Generale Legislaţie Impozite
Directe
Coordonarea activităţii generale a departamentului în ceea ce priveşte iniţierea actelor normative,
reprezentarea Ministerului în chestiuni legate de competenţele departamentului, legături
permanente cu instituţiile statului în privinţa aplicării si iniţierii de acte normative în domeniul
legislaţiei fiscale sau conexe;
Reprezentarea Ministerului de Finanţe în cadrul comisiilor Parlamentare şi în plen;
Reprezentarea Ministerului de Finanţe în Comisiile de specialitate din cadrul UE;
Reprezentarea Ministerului de Finanţe la OECD;
Coordonarea activităţii de negociere şi aplicare a Convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
Coordonarea activităţilor specifice legate de procedurile amiabile prevăzute de convenţiile de
evitare a dublei impuneri;
Coordonarea activităţii de emitere de avize tehnice în privinţa aplicării legislaţiei fiscale interne, a
Convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a Directivelor Europene.
2004-2008 Boştină& Associates Law Firm, Senior Manager Taxation Services
Coordonarea activităţii de consultanţă fiscală a Departamentului de Asistenţă Fiscală;
Participarea în corpurile profesionale şi comisiile de specialitate pentru îmbunătăţirea sistemului
legislativ fiscal şi a administrării fiscale.
2000-2004 Ernst&Young Romania, Tax Manager
Coordonarea echipelor de proiect în cadrul activităţii de consultanţă fiscală;
Supervizarea opiniilor cu privire la problematicile fiscale;

Educaţie şi formare
2009-2010
Diplomă
Managementul instituţiilor publice, comunicare, dezvoltare regională, resurse umane

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Academia de Studii Economice, curs postuniversitar
2008 -2010
Diverse studii si stagii de pregatire in Romania, Austria si Franta in domeniul aplicarii Conventiilor de
evitare a dublei impuneri, a metodologiilor de control in privinta preturilor de transfer, imbunatatirii
capacitatii administrative a sistemelor fiscale, etc.
2008
Certificare
Consultanţă fiscală
Camera Consultanţilor Fiscali din România

1991-1996
Diplomă Economist
Economia Comerţului, Relaţii Comerciale Internaţionale, Contabilitate şi informatică de gestiune
Academia de Studii Economice - Facultatea de Comerţ şi Relaţii Internaţionale
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Limba(i) maternă(e)

Limba Română
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Nivel european (*)

Limba engleza
Limba franceza

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă
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FB
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B
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(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
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Experienţă importanţă dobândită prin coordonarea a numeroase colective de lucru
interdepartamentale şi interinstiţutionale pe diferite probleme de iniţiere de acte normative, organizări
de sesiuni de lucru, precum şi valorificare a rezultatelor muncii colective.
Experienţă de 15 ani în domeniul consultanţei şi administraţiei fiscale.
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