
      Inspecţie fiscală. Litigii fiscale. Abordare practică integrată.

Ion Capdefier este consilier Of Counsel în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L., societate afiliată 
firmei de avocatură. Cu o carieră de peste 35 de ani în domeniul economic şi o experienţă de peste 20 
de ani în domeniul fiscal în calitate de Director General în Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF, Ion 
Capdefier a contribuit la formarea primei generaţii de consultanţi fiscali din România. Totodată, el 
deţine o activitate de succes în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor şi derularea altor activităţi 
de contencios administrativ fiscal. În perioada 1993-2010, Ion Capdefier a ocupat funcţia de Director 
General în cadrul Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din Ministerul Finanţelor Publice 
şi ANAF. Între 1990-1993, el a fost Inspector în cadrul Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor 
din Ministerul Finanţelor Publice şi a activat ca Economist în câteva întreprinderi bucureştene timp de 
14 ani. El a participat în mod frecvent, în calitate de lector, la conferinţe şi seminarii de specialitate şi 
a scris articole de specialitate în domeniul fiscal. Ion Capdefier este consultant fiscal autorizat şi are 
un master în Management public. E-mail: ion.capdefier@tuca.ro

Alexandru Cristea este Tax Partner al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L., societate afiliată fir-
mei de avocatură. Alexandru are o experienţă de peste 10 ani în materie de consultanţă fiscală, 
desfăşurându-şi activitatea în cadrul Deloitte şi PricewaterhouseCoopers (PwC) unde a fost în ultimii 
ani unul dintre coordonatorii departamentului de impozite indirecte. El deţine cunoştinţe vaste în 
planificarea fiscală şi în implementarea unor structuri fiscale eficiente la nivel internaţional, acordând 
totodată asistenţă clienţilor în materie de contencios fiscal (TVA şi accize). El a fost consultant local 
în cadrul programului PHARE pentru implementarea în România a unei legislaţii armonizate cu cea 
europeană în ceea ce priveşte TVA-ul, fiind implicat deopotrivă în procesul de redactare a legislaţiei şi 
în organizarea de cursuri pentru experţii din cadrul Ministerului de Finanţe din România. Alexandru 
a coordonat în mod activ proiecte de pre-aderare şi post-aderare constând în implementarea unor 
noi proceduri, adaptarea sistemelor informatice şi instruirea personalului unor societăţi de top din 
România pentru conformarea la cerinţele legislaţiei europene implementate în Codul Fiscal românesc. 
Alexandru este consultant fiscal autorizat şi are un MBA în finanţe. E-mail: alexandru.cristea@tuca.ro
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Alin Chitu este Tax Senior Manager al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L., având peste 8 ani de 
experienţă în materia consultanţei fiscale. Anterior, el şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Deloitte şi 
KPMG. Alin a acordat consultanţă unui mare număr de societăţi locale şi multinaţionale în legătură 
cu o problematică diversă, atât în materia impozitului pe profit, cât şi a impozitelor indirecte. El este 
specializat în aspecte privind impozitul pe profit şi a acordat asistenţă clienţilor în legătură cu structu-
rarea investiţiilor în România. De asemenea, Alin a fost implicat constant în negocierea documentelor 
tranzacţiei, atât în cazul transferurilor de active cât şi în cazul transferurilor de acţiuni şi a coordo-
nat diverse investigaţii de tip due-diligence. El este consultant fiscal autorizat şi deţine un Master în 
finanţe. E-mail: alin.chitu@tuca.ro

Oana Gavrilă, Managing Associate, este avocat pledant cu o experienţă de 8 ani în litigii comerciale 
şi civile, precum şi litigii fiscale. În ultimii ani, şi-a concentrat activitatea pe reprezentarea clienţilor 
firmei în cauze de contencios administrativ, îndeosebi acţiuni având ca obiect anularea/contestarea 
actelor administrative emise de autorităţi contractante în diverse proceduri de achiziţii publice, proi-
ecte de concesiune şi PPP. E-mail: oana.gavrila@tuca.ro
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