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Informatii personale 

Nume  EUGEN-DRAGOȘ DOROȘ 

Adresă   

Telefon 

Fax 

 021.314.75.35 

021.319.96.41 

E-mail  dragos.doros@mfinante.ro 
 

Nationalitatea  Romana 
 

 

                                • Perioada  MAI 2013- MARTIE 2016 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 KPMG Tax SRL Romania  

Victoria Business Park, Soseaua București-Ploiesti 69-71, Sector 1 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  Director, Asistenta Fiscala, Fuziuni & Achizitii si Taxare Internationala 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Asistenta fiscala in domeniul legislatiei locale si internationale, 

 Asistenta fiscala privind domeniul financiar-bancar,transfer de portofoliu, 
taxarea dobanzilor si derivatelor financiare, 

 Coordonarea Echipei de asistenta fiscala in domeniul fuziunilor si 
achizitiilor in KPMG, 

 Seminarii si grupuri de lucru pe diverse teme fiscale. 

 

                    • Perioada  IANUARIE 2011 - APRILIE 2013 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 NNDKP Tax Assistance SRL 

Bucharest Business Park, Soseaua București-Ploiesti 1A, Sector 1 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  Asistenta fiscala privind domeniul financiar-bancar,transfer de portofoliu, 
taxarea dobanzilor si derivatelor financiare 

   • Funcţia sau postul ocupat  PARTENER, CONSULTANTA FISCALA 

Data naşterii  26.01.1973 
 

Experienta profesionala 
 

  

                                • Perioada  MARTIE 2016 - PREZENT 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 AGENTIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

București, Str.Apolodor nr.17, Sector 5 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  PREȘEDINTE 
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

  Asistenta fiscala in domeniul legislatiei locale si internationale, 

 Seminarii si grupuri de lucru pe diverse teme fiscale. 
 

 

 

                    • Perioada  17.04-16.05.2012 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Ministerul Finantelor Publice - Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5. 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  SECRETAR DE STAT 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Coordonarea departamentelor de legislatie,  
 Coordonarea relatiei MFP cu Parlamentul in proiecte legislative in domeniul 

fiscal, 
 Coordonarea relatiei cu diverse comisii de la Bruxelles in probleme de legislatie 

fiscala, 
 Coordonarea relatiei Romaniei cu alte state in domeniul fiscal. 

 

                    • Perioada  AUGUST 2008-DECEMBRIE 2010 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Ministerul Finantelor Publice 

București, Str.Apolodor nr.17, Sector 5 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE COD FISCAL – IMPOZITE 
DIRECTE 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Elaborarea de legislatie in domeniul fiscal in ceea ce priveste impozitarea 
profitului, impozitarea persoanelor fizice, taxe locale si a taxarii 
internationale, 

 Indrumare legislativa si colaborare permanentă cu ARB privind aspecte 
legate de impozitarea domeniului financiar-bancar 

 Elaborarea de acte normative referitoare la impozitarea activitatii bancare, 
fondurilor de investitii, precum si a diverselor metode de plasament. De 
asemenea am avut un rol important in solutionarea problemelor curente in 
materie de taxare a domeniului bancar, printr-un contact permanent cu 
reprezentantii bancilor comerciale, BNR și ARB.  

 Coordonarea colectivului de experti romani in negocieri legate de 
incheiarea Tratatelor de Evitare a Dublei Impuneri incheiate de Romania cu 
alte state, 

 Am indeplinit functii de reprezentare a Romaniei la Bruxelles in probleme 
fiscale. 

                                • Perioada   2004-2008 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

  Bostina & Associates Financial Services 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  Senior Manager 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Asistenta fiscala in domeniul legislatiei fiscale locale si internationale, 

 Asistenta fiscala in domeniul fuziunilor si achizitiilor. 
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                                • Perioada   2000-2004 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Ernst & Young Romania 

 Asistenta fiscala privind domeniul financiar-bancar,transfer de portofoliu, 
taxarea dobanzilor si derivatelor financiare 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  Senior Tax Consultant 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Asistenta fiscala in domeniul legislatiei fiscale locale si internationale, 

 Asistenta fiscala in domeniul fuziunilor si achizitiilor 
 

                                • Perioada   1996-2000 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 ANAF Constanta  

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

  

   • Funcţia sau postul ocupat  Inspector Fiscal 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Activitate de inspectie fiscala specifica.  

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

                                • Perioada   2008-2009 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice Bucuresti,  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Departamentul de Studii Postuniversitare, specializare in “Managementul 
Institutiilor Publice”   

• Numele calificării primite   

                                • Perioada   1991-1996 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Comert 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite   
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba materna  Romana 

                

 • Abilitatea de a citi 

  

Engleza 

       • Abilitatea de a scrie   

               • Abilitatea de a vorbi   
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

  

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

  

 


