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INFORMAŢII PERSONALE Marinescu Vladimir Daniel 
 

  Str. Semenic Nr. 7 B, Timisoara, Romania 

 0040735984913 

 Vladimir.marinescu@gmail.com  

Sexul M | Data naşterii 29/10/1982 | Naţionalitatea română  
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 
Dec. 2008 <> Prezent AVOCAT  

Vladimir Daniel Marinescu Cabinet de avocat 

Piața Unirii Nr.5 Ap.16, Timișoara 
 
Principalele activitati sunt cele specifice dreptului fiscal si dreptului afacerilor. In principal acestea sunt 
imparțite intre consultanță și reprezentare în fața autorităților și instanțelor în materia TVA și taxelor 
vamale, în probleme precum găsirea de soluții fiscal eficiente, reprezentarea și asistența în cadrul 
inspecțiilor fiscale și a dosarelor de evaziune/fraudă fiscala, recuperarea de creanțe fiscale 
internaționale etc.  
Activitățile implică de asemenea asistență în material protecției datelor cu caracter personal și 
achizițiile publice 
 

Nov. 2012 <> Ian.2015 Director de cursuri în catedra de drept public/ Sef birou drept fiscal 
Academy of European Law (Academia de drept European) – Trier/Germania 
 
Ca director de cursuri in catedra de drept public, am conceput, organizat și realizat seminarii si 
conferințe în special in materia dreptului fiscal dar si în materia protecției datelor cu caracter personal 
și a dreptului comerțului internațional (din perspectiva dreptului public). Evenimentele organizate au 
variat de la cursuri introductive (precum cursurile de vară in materia dreptului fiscal si dreptului 
comerțului internațional) la conferințe specializate de cel mai înalt nivel, precum Conferințele anuale 
de drept fiscal sau  Conferința in materia protecției datelor cu caracter personal din Paris 	organizată 
in colaborare cu  Cour de Cassation (Curtea de Casatie a Franței) in oct.2014, etc. 
 

Oct. 2010 <> 2012 Asistent universitar 
Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, 
Departamentul Finanțe. 
 
Principalele activități au implicat organizarea de seminarii și susținerea de cursuri privind noțiunile 
generale de drept și drept fiscal 
 

Dec. 2008 <> Oct.2012 Avocat Partener  	
Cab. Av. Bogdan Petrea – Blv. Revoluției nr.26 Ap.13 Timișoara 
 
Activitati specifice dreptului fiscal si dreptului afacerilor. In principal acestea sunt imparțite intre 
consultanță și reprezentare în fața autorităților și instanțelor în materia TVA și taxelor vamale, în 
probleme precum găsirea de soluții fiscal eficiente, reprezentarea și asistența în cadrul inspecțiilor 
fiscale și a dosarelor de evaziune/fraudă fiscala, recuperarea de creanțe fiscale internaționale etc. 
 

Sept. 2005<> Aug. 2008 Consilier Juridic  
 
Associated Business Advisors – Str. Stuparilor Timisoara/ Departamentul Tax&Legal 
 
Activităţi de consiliere juridică, în special în domeniul dreptului fiscal – TVA , impozit pe profit- evitarea 
dublei impuneri internaţionale, transfer pricing, negociere de contracte, activităţi de conciliere, etc. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

  

 

 

Aug. 2008 <> Mar. 2009 Șef rubrică TVA/Redactor Extern/ Colaborator permanent 
Revista Monitorul Fiscalității Internaționale, Editura Wolters Kluwer - Bucuresti 
 
Colectarea, coordonarea si verificarea materialelor primite în vederea publicării în revistă, activităţi de 
cercetare, stabilirea de noi contacte cu autorii în domeniu, responsabil al rubricii de impozite indirecte.    
 

Ian. 2008 <> Dec. 2008 Redactor Extern/ Membru fondator/ Colaborator permanent 
Revista Romana de TVA , Editura Rentrop & Straton - București 
 
Colectarea, coordonarea si verificarea materialelor primite în vederea publicării în revistă, activităţi de 
cercetare, stabilirea de noi contacte cu autorii în domeniu  
 

2005<> 2006 Redactor Extern/ Colaborator permanent/ Responsabil rubrica impozite 
indirecte 
Revista Curierul Fiscal – editura C.H. Beck – București 
Colectarea, coordonarea si verificarea materialelor primite în vederea publicării în revistă, activităţi de 
cercetare, stabilirea de noi contacte cu autorii în domeniu.    
 

2012 - prezent Doctorand   
Facultatea de drept, Universitatea de Vest din Timișoara 
 

2005-2007  Masterat în dreptul afacerilor    
Facultatea de drept, Universitatea de Vest din Timișoara 
 

2001 -2005 Licențiat în drept  
Facultatea de drept, Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Limba(i) maternă(e) Română și Sârbă  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2  C2  C1  C1  C1  
 Atestat de engleză  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Competenţe excelente de comunicare dobândite  atât ca avocat, cât şi ca participant și organizator la 
o serie de conferințe naționale și internaționale în materie.  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
Afilieri 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Bune competențe organizatorice dobandite în activitatea profesională care a implicat coordonarea 
unor echipe formate de 7-8 persoane pentru organizarea de evenimente profesionale cu participare 
internațională  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Bună  cunoaștere a legislației nationale și europene în materia fiscalității 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. Exemplu: 
▪ tâmplărie 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afilieri 
 

▪ Autor	a	peste	20	de	articole	in	materia	dreptului	fiscal		in	"Curierul	Fiscal",	
"Revista	Romana	de	Fiscalitate",	"Revista	Romana	de	TVA"	"Revista	
Phoenix",	etc.	
▪ Coautor	al		"Consilier	TVA"	,	Rentrop	&	Straton,	București	2007	
▪ Coautor	al	lucrării	"Codul	fiscal	comentat	si	adnotat"	,	Wolters	Kluwer,	
Bucharest	2008.		
▪ Coautor	al	traducerii	in	romana	a	lucrării		“	Guide	to	the	European	VAT	
Directives	”	de		Ben.E.Terra	/	Julie	Kajus	
▪ Coautor		„Codul	de	procedură	fiscală.	Comentariu	pe	articole”	Ed.	Solomon,	
2016	
	
§ Membru al Uniunii Barourilor din Romania / Baroul Timis 
§ Membru al IFA (International Fiscal Association) – Romania 
§ Membru al IPA (International Police Association) 
 


