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Schimbări în echipa de conducere a PwC România 
 
 
Începând cu 1 iulie 2018, Luca Martini va deveni liderul Departamentului de consultanță pentru 
afaceri și tranzacții al PwC România și Europa de Sud-Est. El îl va înlocui pe Edward Macnamara care 
a condus echipa în ultimii doi ani și care se va concentra pe proiecte de restructurare a afacerilor la 
nivel global în cadrul PwC.  
 
Luca este un consultant experimentat, cu peste 25 de ani de experiență în diverse țări de pe mai multe 
continente. A lucrat în Europa, America Latină și Asia.  Recent, a condus o companie de consultanță în 
managementul afacerilor în Australia și Noua Zeelandă. Luca a lucrat cu clienți din domenii variate, 
concentrându-se în special pe sectorul financiar, media și retail.  
 
„Aportul lui Luca va fi esențial în atingerea obiectivului nostru strategic de a deveni lideri distinctivi ai 
pieței de servicii profesionale din România. Experiența sa în a conduce echipe în proiecte complexe de 
consultanță în afaceri, pe diverse piețe, va întări capabilitățile noastre de a oferi servicii de consultanță 
de management și ne va oferi posibilitatea de a aduce noi perspective și soluții inovative clienților. În 
același timp, vreau să-i mulțumesc lui Ed pentru extraordinara sa contribuție la conducerea echipei de 
consultanță din România și să-i urez mult succes în noul rol global la nivelul PwC”, a declarat Ionuț 
Simion, Country Managing Partner, PwC România.  
 
„Cred că PwC are deja o practică foarte solidă de consultanță pentru afaceri în România, sunt 
nerăbdător să lucrez, împreună cu echipa, pentru a capitaliza excelentele oportunități existente pe 
piață, într-o perioadă plină de oportunități pentru economia globală în care tehnologia, platformele 
digitale, inteligența artificială și robotica transformă întregi industrii și sectoare.  Sunt foarte multe 
aspecte în care putem să ne ajutăm clienții să gestioneze aceste provocări”, a spus Luca Martini.  
 
De asemenea, de la 1 iulie, Daniel Anghel va deveni liderul departamentului de Consultanță fiscală 
și juridică al PwC România. 
 
Daniel Anghel s-a alăturat echipei PwC în 1997. În ultimii cinci ani a condus Grupul de taxe indirecte 
al PwC din Europa Centrală și de Est. Este expert în domeniul taxei pe valoare adăugată (TVA), 
legislație vamală și comerț internațional. Ca recunoaștere a rezultatelor sale în zona taxării indirecte, a 
fost nominalizat recent ca membru al Biroului global de taxe indirecte al PwC, care gestionează 
chestiunile legate de politicile de taxe indirecte la nivel global.  
 
Daniel este licențiat în economie al Academiei de Științe Economice din București și posedă o diplomă 
în management de la Open University prin intermediul London Business School. Este, de asemenea, 
consultant certificat al Camerei Consultanților Fiscali.  
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Fost președinte al Coaliției pentru dezvoltarea României, Daniel este membru în conducerea 
Consiliului Investitorilor Străini în cadrul căruia conduce comitetul de fiscalitate. De-a lungul 
ultimilor opt ani, Daniel a fost implicat în mod constant în dialogul dintre mediul de afaceri și 
autorități pe diverse teme legate de taxe și inițiative de reglementare.  
 
„Vreau să-i mulțumesc Mihaelei Mitroi pentru dedicarea și realizările sale în dezvoltarea practicii de 
consultanță fiscală și juridică a firmei. De-a lungul celor cinci ani ai săi de mandat la conducerea 
departamentului, veniturile acestuia au crescut în mod impresionant cu 75%, devenind astfel lideri pe 
acest segment de piață. În continuare Mihaela se va concentra pe consolidarea relațiilor cu clienții 
noștri cheie și pe dezvoltarea afacerilor. Sunt sigur că Daniel va continua să clădească pe această 
fundație solidă și va obține rezultate deosebite la conducerea departamentului de taxe și consultanță 
juridică”, a adăugat Ionuț Simion.    
 
„Mă onorează acest nou rol în conducerea celei mai de succes și mai cunoscute echipe de taxe și servicii 
juridice din România. În perioada următoare îmi doresc să consolidez echipa, să extind capabilitățile 
noastre și să dezvoltăm noi produse și servicii care să-i ajute pe clienții noștri să fie competitivi pe 
piață. În vreme ce lumea a devenit un sat global (mai mic și foarte conectat), iar clienții noștri sunt la 
mijloc între autoritățile de reglementare în domeniul taxelor și noile provocări pentru dezvoltarea 
afacerilor, mă voi concentra în a-i ajuta să rezolve probleme importante, dar și să aducem în România 
tehnologii inovative ale PwC în domeniul taxelor, care să-i asiste pe clienții noștri în noua eră digitală”, 
a declarat Daniel Anghel.  
 
 
Despre PwC 
  
Scopul PwC este de a construi încredere în sânul societății și de a contribui la rezolvarea unor 
probleme importante. Firmele din rețeaua PwC ajută organizațiile și indivizii să creeze valoarea 
adăugată de care au nevoie. Suntem o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de 
specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru 
afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe 
informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro. 
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