
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor: Partener media:   

CONFERINŢA NAŢIONALĂ  

DE DREPT FISCAL 
– ediţia a V-a, 2018 – 

VINERI, 26 OCTOMBRIE, orele 9,00-18,00, Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden 

Calea Dorobanților, nr. 50B, sector 1, București 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest și Camera 

Consultanţilor Fiscali, în parteneriat cu Editura Hamangiu, vă invită să participaţi la ediţia a V-a a 

CONFERINȚEI NAȚIONALE DE DREPT FISCAL, eveniment care va avea loc vineri, 26 octombrie, orele 

9,00-18,00, în Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden – Calea Dorobanţilor, nr. 50B, sector 1, 

București. 

Conferinţa se adresează în special juriştilor specializaţi în materie fiscală: avocaţi, judecători, consilieri 

juridici, dar şi consultanţilor fiscali preocupaţi de aspectele juridice ale fiscalităţii, iar tematica 

evenimentului este structurată în două mari secţiuni: (I) Drept fiscal material și (II) Procedură fiscală și 

contencios fiscal, în care vom avea ca speakeri invitaţi din cadrul instanţelor judecătorești, din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice și a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din mediul universitar, 

precum și practicieni de la importante case de avocatură și firme de consultanţă fiscală. 

 
 

Taxa de participare:  

• 250 de lei (inclusiv TVA) și include accesul la lucrările conferinţei, mapa cu materialele de conferinţă, coffee-break-
uri și masă de prânz. 

Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu 
SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418). 

Preț special pentru: 

 – doi sau mai mulţi participanţi din cadrul aceleiași organizaţii: 225 de lei/pers. 

– participanţii la ediţiile anterioare: 200 de lei; 

– consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali: 125 de lei/pers. (diferenţa de preţ fiind subvenţionată  

de Camera Consultanţilor Fiscali). Participarea la eveniment echivalează cu 5 ore de pregătire profesională 

pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali. 

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 25 octombrie 2018. 

Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa: www.conferinte.hamangiu.ro. 

 


