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Context 
• Evenimentul cu tema Impactul fiscalității asupra mediului de afaceri este unul de 

referință, care se desfășoară semestrial. Conferința își propune să genereze 
dezbateri utile și soluții eficiente pentru creșterea încasărilor la buget și pentru 
reducerea poverii fiscale. Consultanții fiscali, avocații specializați în taxe și 
fiscalitate și directorii financiari din companii și instituții sunt invitați să poarte un 
dialog constructiv cu autoritățile competente, în vederea clarificării unor aspecte 
legislative. 

• Vă invităm să descoperiţi de la cei mai reputaţi consultanţi fiscali din România 
care sunt cele mai recente schimbări ale legislaţiei fiscale, cum vă vor influența 
activitatea şi care sunt cele mai bune modalităţi de a vă pregăti organizaţiile 
pentru aceste modificări. 
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Agendă Teme de discuţie 
 

Audienţă 
 

 
08:30-09:30 

Înregistrarea 
participanţilor 

şi welcome 
coffee 

 
09:30-11:30 
Sesiunea I 

 
11:30-12:00 

Business          
networking  
coffee break 

 
12:00-14:00 

Sesiunea a II-a 
 

14:00-15:00 
Business  lunch 

 
 
 

•Impactul modificărilor din  
Codul Fiscal și Codul de 
Procedură Fiscală asupra 
contribuabililor 
•Aspecte practice privind 
conformarea voluntară 
•Noutăți privind prețurile 
de transfer / BEPS 
•Perspectivele ale relației 
dintre contribuabili și 
autoritățile fiscale în 2016 
•Tendinţele la nivel 
european și global care vor 
modela  procedura fiscală 
naţională 

 

 
 
 

Consultanți fiscali, auditori, contabili, 
avocați, economiști, directori executivi 
și directori financiari din companii 
private și de stat, directori financiari ai 
instituțiilor de stat, reprezentanți ai 
ARSIT (Asociația pentru Reformarea 
Sistemului de Taxe și Impozite), 
membri ai asociațiilor patronale 
reprezentative, șefi de administrații 
fiscale județene, reprezentanți ai mass-
media. 

 

IMPACTUL FISCALITĂȚII ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI 

Ediția a V-a , 08 octombrie 2015, Hotel Radisson Blu 
 

http://www.legalmagazin.ro/


Speakeri  

Eugen Teodorovici, Ministrul Finanțelor Publice* 

Dan Manolescu, Secretar de Stat, Ministerul 
Finanțelor Publice* 

Gabriel Biriș, Partner, Biriș Goran 

Valentina Radu, Senior Manager, Servicii de 
Consultanță Fiscală, PwC România 

Florentina Șușnea, Prim-vicepreședinte, Camera 
Consultanților Fiscali 

Adrian Lotrean, Senior partner, CITR  

Teodora Alecu, Director Tax, KPMG 

Dragoș Pătroi, Consultant Fiscal, Cadru 
Universitar Asociat ASE București 

*în curs de confirmare 
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Despre Best Legal Media & Consulting 

• Bazele Best Legal Media & Consulting au fost puse de o echipă cu experiență  

semnificativă în media și în piața realizării de evenimente corporate.  

Scopul activității Best Legal Media&Consulting este acela de a oferi o platformă de promovare  

și  informare pentru mediul de afaceri, pentru societățile de avocatură, dar și pentru celelalte profesii  

liberale din România. 

• Best Legal Media&Consulting cuprinde publicația Legal Magazin, divizia specială de evenimente  

Legal Magazin Events și siteul legalmagazin.ro. Conținutul actualizat și variat, cu accent pe avocatur 

de business, legislație și mediul corporate, dar și noua interfață dinamică, fac din legalmagazin.ro un  

portal unic în mass-media de profil. 

     Contact 

    Best Legal Media & Consulting 

    Mihaela Odică, Marketing Manager, Legal Magazin 

    Tel.0740.370.294,  mihaela.odica@legalmagazin.ro 

    Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin 

    Tel. 0732.903.216/0753.873.869,  mircea.fica@legalmagazin.ro 
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