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INFORMAŢII PERSONALE Stana George Bogdan

0749.017.148
bogdan.stana88@yahoo.com

Sexul Masculin
Data naşterii 08/08/1988
Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.04.2017 - Prezent Șef serviciu – Serviciul prețuri de tranfer

▪Coordonarea echipelor de inspecție fiscală din Regiunea București - Ilfov pe domeniul
prețurilor de transfer;
▪ Analizarea dosarelor prețurilor de transfer;
▪ Întocmirea de analize de risc pentru identificarea de contribuabili cu risc fiscal asociat
prețurilor de transfer

Angajator: ANAF – DGRFP București
06.06.2016 - 31.03.2017 Șef serviciu – Serviciul informații fiscale și schimb internațional de informații

▪ Întocmirea și transmiterea solicitărilor de schimb internațional de informații;
▪ Analizarea declarațiilor D394 și D390.
▪ Verificarea și analizarea Formularelor 088
▪ Verificarea și analizarea dosarelor de prețuri de transfer;
Angajator: ANAF – DGAMC – București

08.12.2013 - 05.06.2016 Inspector – Serviciul schimb internațional de informații și prețuri de transfer
▪ Înlocuitor Șef Serviciu
▪ Verificarea și analizarea dosarelor de prețuri de transfer;
▪Realizarea de rapoarte lunare privind riscul contribuabililor aferent prețurilor de transfer;
▪ Efectuarea de analize de risc privind rentabilitatea și profitabilitatea contribuabililor;
▪Realizarea de schimb internațional de informații cu statele membre;
▪ Întocmirea și transmiterea solicitărilor de schimb internațional de informații;
▪ Analizarea declarațiilor D394 și D390.
Angajator: ANAF – DGAMC – București

22.04.2013 – 07.12.2013 Inspector asistent – Serviciul de inspecție fiscală nr. 1 – Bănci și Leasing
▪Realizarea de controale inopinate și încrucișate.
▪Realizarea de inspecții fiscale.
Angajator: ANAF – DGAMC – București

15.12.2012 – 21.04.2013 Consilier Clasa I – CompartimentAchiziții publice
▪ Elaborarea programului anual al achizițiilor publice
▪ Elaborarea documentației de atribuire/ de concurs
▪ Asigurarea activității de informare și publicare a licitațiilor
▪ Îndeplinirea obligațiilor și asigurarea aplicării OUG 34/2006
Angajator: Primăria Petrăchioaia, Județul Ilfov

01.09.2012 – 14.12.2012 Business Consultant
▪ Întocmirea de planuri de afaceri și strategii de dezvoltare/marketing;
▪ Elaborarea dosarelor pentru finanțări nerambursabile;
▪ Acordarea de asistență clienților în accesarea de fonduri structurale;
▪ Întocmirea dosarelor pentru participarea la achiziții publice.
Angajator: S.C. Transactional Business Group System S.R.L. – VP Holding

07.09.2011 – 31.08.2012 Account Manager
▪ Prospectarea pieței și identificarea de noi oportunități și clienți;
▪ Implementarea strategiilor de marketing GoogleAdWords;
▪Dezvoltarea și administrarea portofoliului de clienți;
▪Centralizarea de licitații SEAP pe domeniile de activitate vizate;
▪ Stabilirea eligibilității clienților pe criterii impuse de programe de finanțare;
Angajator: S.C. Transactional Business Group System S.R.L. – VP Holding
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

CURSURI ȘI SEMINARII ▪Curs susținut de Institutul Bancar Român - „Instruire specializată pentru organizarea și
funcționarea sectorului bancar" organizat de DGORU –ANAF în perioada 11-15 Aprilie
2016;
▪Curs susținut de ProFiduciaria - „Instruire specializată pentru organizarea şi funcţionarea
sectorului asigurărilor" organizat de DGORU –ANAF în perioada 21-25Martie 2016;
▪ Participare curs „Prețuri de transfer – baza de date ORBIS” organizat de DGORU –
ANAF în perioada 9-10 Decembrie 2015;
▪ Participare curs CEF – Ljubljana - pe tema “Principles of Transfer Pricing and Recent
Developments”, în perioada 3-5 Noiembrie 2015;
▪ Participare la seminar OECD –Ankara pe tema “Controlul companiilor multinaţionale”,
în perioada 7-11 aprilie 2014;
▪ Participare curs „Analiza de compatibilitate în cazul prețurilor de transfer” organizat de
DGORU –ANAF în perioada 16-17 iunie 2014;
▪ Participare curs „Întocmirea situațiilor financiare conform IFRS” organizat de DGORU –
ANAF în data de 02 decembrie 2013;
▪Curs Modul Pedagogic I în perioada 2009 -2010 organizat deAcademia de Studii
Economice.

PUBLICATII ▪ Evaluarea intenției și capacității formularului D088 de a reduce evaziunea fiscală din
domeniul TVA , George Bogdan STANA, Eugeniu ȚURLEA, Practici deAudit nr. 3
(19)/2016
▪Developing a new risk analysis model to analyze transfer pricing documentation file, Florin
DOBRE, George Bogdan STANA ,AMIS 2016 International Conference;
▪ Perspectiva mediului de afaceri asupra preţurilor de transfer şi a legislaţiei conexe în
domeniu , George Bogdan STANA ,Audit Financiar, vol. XIV, nr. 3 (135)/2016, pg. 312-
319.
▪Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată și efectele acesteia în
combaterea fraudei fiscale, George Bogdan STANA, www.cabinetexpert.ro , 14.01.2015.
▪Risk Estimation of Romanian Large Taxpayers Based on Transfer Pricing Analysis ,
George Bogdan STANA, Ioan Codrut TURLEA, Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research, Numar 3/2017, Vol. 51.

Octombrie 2013 - Prezent

Academia de Studii Economice

Doctorat - Studii universitare de doctorat în contabilitate

▪ Fenomenul evaziunii fiscale și mecanisme de combatere în cadrul societăților comerciale
– Prețuri de transfer

Iulie –August 2013

Atestat Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate

SC Picon Training Center SRL

▪Modul Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate

Februarie 2012

Consultant accesare fonduri structurale
Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene – București
▪Modul - Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – diplomă eliberată
de Consiliul Național de Formare Profesională aAdulților

2010 - 2012
Academia de Studii Economice
Masterat – Managementul proiectelor
▪ Specializare Managementul proiectelor

2010 -2011
Academia de Studii Economice
Licență – Informatică Economică

▪ Specializare – Informatică Economică

2007 -2010
Academia de Studii Economice
Licență – Management Economic
▪ Specializare – Management Economic

2005 - 2006
Cambridge School – București
▪Modul - Advanced English

http://www.cabinetexpert.ro
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▪ Developing a new assessment model for transfer pricing in accounting management,
George Bogdan STANA, International Conference on Accounting and Finance (ICAF),
București - România, 2017, Proceedings of ISERD International Conference, pg. 2-6,
ISBN 978-93-87405-18-9

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă Limba Română

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Engleză Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Atestat Engleză – nivel AVANSAT

Franceză Mediu Mediu Începător Începător Începător

Competenţe de comunicare
▪ Sociabil ,capacitate de comunicare și relaționare, flexibilitate în gândire și acțiune,
persuasiune ca urmare a experienței în domeniul vânzărilor și a cursurilor de formare
profesională susținute;

Competenţe
organizaţionale/manageriale ▪ Spirit de echipă, consecvent și motivat în realizarea obiectivelor propuse, leadership,

coordonare echipă de 6 persoane;

Competenţe dobândite la locul
de muncă

▪O bună cunoaştere a proceselor de control al dosarelor de prețuri de transfer și al
metodelor de optimizare ficală aferente;

Competenţe informatice

▪Nivel avansat de utilizare a calculatorului;
▪MSOffice;
▪Macromedia Dreamweaver;
▪ Turbo Pascal / C++;
▪ORBIS - AMADEUS - TPCatalyst;

Alte competenţe ▪ Voluntariat “Let’s do it Romania 2010”;
▪Hobby :Airsoft, tenis, modelism;

Permis de conducere ▪Categoria B, din anul 2006.


