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EXPERIENȚĂ & EXPERTIZĂ
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Managing Partner & CEO

PASIUNE.  RESPONSABILITATE.  SIMȚ ETIC.

Pe parcursul celor peste 10 ani de experiență în domeniul
juridic și administrativ, motivația mea a rămas aceeași: de a
găsi mereu soluții de eficientizare și îmbunătățire a lucrurilor.
Fie că acestea se întâmplă în interiorul companiilor, în
societate sau chiar în viața cotidiană.

Ca membru al Consiliului Județean Cluj încă din 2016, am
urmărit mereu să contribui benefic la organizarea
administrtivă a județului prin acțiuni și strategii de dezvoltare
bazate pe simț etic, responsabilitate civică și pasiune pentru
a face lucrurile mai bine.

Aplic aceleași principii și în activitatea pe care o desfășor
pentru entități juridice - clienți din diverse sectoare de
activitate care au, desigur, scopul comun de creștere și
eficientizare a afacerii. Sunt aici pentru a găsi soluții fezabile,
profitabile și potrivite oricărui partener care îmi acordă
încrederea. 



DEFO
CONSULTING

D E  C E

DEFO Consulting este un model de business care acoperă un spectru
larg de nevoi administrative, esențiale pentru buna funcționare a
oricărei afaceri. 

Când vorbim despre companii, indiferent de dimensiunea lor, ne
referim automat la două componente majore care alcătuiesc structura
de rezistență a modelului lor de afaceri: sectorul de core business și cel
administrativ.

De cele mai multe ori, managerii sau chiar directorii companiei sunt cei
care preiau responsabilități din ambele sectoare, alocând resurse și
timp valoros soluționării aspectelor de ordin administrativ, în
detrimentul dezvoltării business-ului și a elaborării de strategii pentru
dezvoltarea acestuia. 

Aici intervine DEFO Consulting. Ne propunem să oferim soluții de
optimizare a procedurilor administrative din interiorul companiei
dumneavoastră, precum și consultanță în cele 3 mari arii de interes
pentru orice entitate juridică: legal,  financiar și administrativ. 

  



CONSULTANȚĂ
JUR ID ICĂ

Înregistrare și modificare S.R.L.
/PFA/II/S.A. la Registrul Comerțului;

Formarea și menținerea relațiilor cu
diferite instituții ale statului, în
funcție de activitate;

Înregistrarea companiei/
asociaților/ administratorului pe
diferite platforme online ale
instituțiilor și oferirea de training
pentru utilizarea lor;

Pregătire modele de contracte, atât
pentru furnizori, cât și pentru clienți;

Verificarea contractelor
comerciale.



F INANCIAR

Pregătirea bugetului și Business
Planului companiilor;

 
 

Găsirea soluției optime pentru
investiție: leasing operațional sau

leasing financiar, ori credit bancar
sau investiții din bani proprii -

găsirea de parteneri, cerere ofertă,
analiza și interpretarea ofertelor;

 
 

Optimizarea schimburilor valutare
pentru un câștig mai mare pentru

companie;
 
 

Discuții cu diferite instituții
financiare (bănci) pentru a găsi

soluțiile optime pentru companie.
 



ADMIN ISTRAT IV

Optimizarea activităților
administrative;

Pregătirea și implementarea
procedurilor interne legale și de
lucru;

Verificarea și optimizarea
procedurilor interne actuale;

Înregistrare în SEAP - consultanță
în depunerea ofertelor pentru
licitații, pregătirea documentelor
administrative (înafara de
propunerea tehnică și oferta
financiară);

Consultanță în obținerea
semnăturii electronice și training
în utilizarea acesteia;

Soluții pentru digitalizarea
companiilor - project
management.
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