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Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume MANEA MARIANA 
Adresă(e) 

                                                  

Pasaport                                                                   

SOS.STEFAN CEL MARE 234,BL77,AP 22 
 

Telefon Mobil:  0742129437   
E-mail(uri) merry.manea@yahoo.com,mariana.manea,mb@anaf.ro 

  
Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  
Data naşterii 22 NOIEMBRIE 1966 

  
Sex FEMININ 

  
 

Experienţa Profesională 

 

 

 

 

Perioada 10.06.2020-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef Administratie Adjunct Activitatea Inspectie Fiscala 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea, organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de inspecţie fiscală 
la contribuabilii nerezidenti administraţi de Administraţia fiscală pentru 
contribuabili nerezidenti; 

Îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii serviciilor din subordine; 

Coordonarea, organizarea şi controlul activităţii privind realizarea indicatorilor de 

performanţă şi atingerea obiectivelor; 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Str. Prof.Dr. Dimitrie Gerota 
nr.13, sector 2, Bucuresti - Administratia Fiscala pentru Contribuabili 
Nerezidenti 

Tipul sau sectorul de activitate Inspectie Fiscala NEREZIDENTI 
 

 

Perioada 17.02.2020-31.05.2020 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Sef Directie-Directia Generala Antifrauda Fiscala 
 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea, organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii decontrol 
fiscal,investigare a fraudelor la nivel central pentru contribuabili rezidenti si 
nerezidenti,investigatii comert electronic 

Îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii serviciilor din subordine; 

Coordonarea, organizarea şi controlul activităţii privind realizarea indicatorilor de 

performanţă şi atingerea obiectivelor; 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

Directia Generala Antifrauda Fiscala 
 
 
 

Tipul sau sectorul de activitate Inspectie Fiscala 
 

Perioada 25.04.2018-07.11.2019 

Funcţia sau postul ocupat Director General-Direcţia Generală Coordonare Control Fiscal 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

-Coordonarea metodologică a activităţii de control fiscal a structurilor de inspecţie 
fiscală din cadrul Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice şi Direcţiei 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;Administratia Contribuabili 
nerezidenti 

-Elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare pentru activitatea proprie 
a direcţiei generale şi cea a structurilor cu atribuţii de inspecţie fiscală; 

-Asigurarea monitorizării şi analizării indicatorilor de performanţă şi specifici 
realizaţi de structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală; 

-Elaborarea de propuneri de modificare şi completare a prevederilor Codului de 
procedură fiscală şi a normelor de aplicare a acestuia, în baza informaţiilor şi 
necesităţilor rezultate din activitatea de control fiscal; 

-Elaborarea de ordine ale Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în domeniul de competenţă; 

-Asigurarea activităţii de schimb de informaţii în domeniul de activitate al direcţiei 
generale cu statele membre, Comisia Europeană şi alte organisme 
internaţionale; Participare în cadrul Grupurilor de lucru constituite în scopul 
realizării specificaţiilor funcţionale necesare dezvoltării informatice integrate a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv: 

-Participare în cadrul proiectului de implementare a dosarului standard de audit 
SAF-T; 

-Participare la conferinţe de fiscalitate/Susţinerea unor teme cu impact în 
domeniul fiscalităţii în cadrul conferinţelor, 

-Participare la întâlniri de lucru cu reprezentanţii OECD,UE,FMI în cadrul 
misiunilor de asistenţă;-reprezentant ANAF in relatia cu OECD  Preturi 
transfer-participare la lucrarile Forumui de analiza a regimurilor daunatoare-off 
shore 

-Participare expert pe perioada detinerii de catre Romania a Presedentiei 
Consiliului Europei 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Str. Apolodor nr. 17, sector 5  

Direcţia Generală Coordonare Control Fiscal; 

Tipul sau sectorul de activitate Inspectie Fiscala 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

07.11.2019-31.12.2019 

Director -Directia Preturi Transfer 

Inspectie fiscala, preturi transfer si solutii fiscale, investigatii fiscale 

 



Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 

 

 Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

 

 

 

 

 

Educatie si Formare 

 

 

Perioada 

Calificarea/Diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale  

dobandite 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Str. Apolodor nr. 17, sector 5 

Inspectie Fiscala-Direcţia Generală Coordonare Control Fiscal 

 

Preturi Transfer,Acorduri Pret in Avans,Solutii Fiscale Anticipate 

 
01.10.1995-29.04.2018 
Sef serviciu, Consilier superior, Sef birou 
Inspectie fiscala, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor 

persoanei juridice, verificarea corectitudinii îndeplinirii tuturor obligaţiilor fiscale, 

analiza informaţiilor primite şi confruntarea lor cu informaţiile deţinute din alte 

surse; 

 

Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Str. Prof.Dr. Dimitrie Gerota 

nr.13, sector 2, Bucuresti; 

Inspectie fiscala; 

 

 

 

 1993-01.10.1995 
ECONOMIST 

  
 
SC UNISEM SA Bucuresti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986-1990 
Licenta/ Economist 
 
Contabilitate si economie  
  

Contabilitate financiara, de gestiune, aprofundata, bancara; 
audit financiar  

Academia de Studii Economice Bucuresti 

 

 

 

2008  

Masterat Management Financiar-Bancar si Bursier 

 

Management financiar,bancar,bursier  



Numele si tipul instituitiei de 

invatamant/Furnizorului de 

formare   

 

 

Perioada 

Calificarea/Diploma obţinută 

Disciplinele principale 

competenţe profesionale 

dobandite 

Numele si tipul instituitiei 

de invatamant/Furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea/Diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 

competenţe profesionale 

dobandite 

Numele si tipul instituitiei 

de invatamant/Furnizorului de 

formare 

   

 

Perioada 

Calificarea/Diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate 

competenţe profesionale 

dobandite 

Numele si tipul instituitiei 

de invatamant/Furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea/Diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate 

competenţe profesionale 

dobandite 

 

Universitatea Nicolae Titulescu Bucuresti - Facultatea Finante-Banci  

 

 

 

01.10.2017-Septembrie 2022 

Student doctorand  

 

 

 

Univ Politehnica din Bucuresti 

 

 

 

 

2001- prezent 

Certificat de atestare a calităţii de expert contabil 

 

Expert contabil (inactiv) 

 

CECCAR Bucuresti 

 

 

 

2001- prezent 

Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar 

 

Auditor (inactiv) 

 

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) 

 

 

 

2007- prezent 

Certificat de atestare a calităţii de consultant fiscal 

Consultant fiscal (inactiv) 

 



Numele si tipul instituitiei 

de invatamant/Furnizorului de 

formareH 

 

Perioada 

Calificarea/Diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate 

competenţe profesionale 

dobandite 

Numele si tipul instituitiei 

de invatamant/Furnizorului de 

formare 

 

Alte experiente relevante 

 

 

 

 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSOANLE 

 

  
 

 

 

 

Limba materna 

Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare 

 

Camera Consultantilor Fiscali din Romania-Ministerul Finantelor 

 

 

 

- Formator cod cor 241205 Institutul Cultural Roman 

- 2006-2022 - Vicepresedinte Federatia Nationala a Sindicatelor Finante  
- 2004-2022- Presedinte Sindicatul DG Finante Bucuresti -SED-LEX  
 - Membru supleant comisia disciplina Ministerul Finante in 2005 
- Membru comisia disciplina ANAF aparat central-2006-2011,ian2020-2022 

- Membru  comisia disciplina  DGRFP-Bucuresti pana la 26-04-2018- 
- contabilitate, management 

  - expertiza financiar contabila 
  - audit financiar-contabil, inspectie fiscala 
  - consultanta fiscala 
  - pregatirea, realizarea, evaluarea formarii, aplicarea metodelor si tehnicilor 
de formare 
 

Romana 

Nivel European(*) 

 

 

ÎNŢELEGERE 
VORBIRE SCRIERE 

Ascult

are 
Citire 

Participare 

la 

Conversaţie 

Discurs oral 

 

Limba engleză B2 B2 B1 B1 B1 

Limba franceză B2 B2 B1 B1 B2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat  



Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

  

 

Competenţe şi abilităţi sociale  Lider, Formator, Coordonator, Negociator,Mediator, Spirit inovativ, cooperant in 
lucrul de echipa, comunicativ, operativ, fluent in luarea deciziilor, dorinta si capacitate 
mare de lucru si invatare ,Expert,Consultant fiscal,auditor financiar  

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Lider  Opinie, Formator,Organizare buna in vederea indeplinirii obiectivelor urmarite 
conform fisei postului, cerintelor zilnice ale postului, asistenta tehnica si informare in 
conditii fluctuante de timp si necesitati ,aptitudini manageriale,de 
coordonare,mediere,mobilizare,motivare;coordonare actiuni complexe de control 
fiscal 

  
Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe în  
utilizarea computerului 

 
 
 
 

Permis de conducere 
 
 

Abilitate în utilizarea aparaturii de birou moderne, Expert Contabil, Auditor financiar 
,Consultant Fiscal,Control fiscal, contabilitate, furnizarea de informatii pertinente in 
conformitate cu cerintele actiunii desfasurate si respectiv reglementarile legale in 
vigoare fiscale și contabile; 
 

Certificat ECDL 

Bună stăpânire a programelor de operare Microsoft Office; 

Bună capacitate de utilizare a programelor informatice specifice activității pe care o 

desfășor în cadrul actualului loc de muncă; Ușurință și dexteritate în folosirea 

internetului.  

 

Categoria B 
 

 
 
 


