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OFERTĂ 
SERVICII  

                                                             
  

Informaţii de contact  

Nume / Prenume SKOKAN  Niculae  -  persoană fizică autorizată (PFA) 

Adresă Bdv. George Enescu nr.2, bloc 7, scara D, ap.24, Suceava, cod poştal 720196 

Telefon +40 230520101      gsm  +40 744643637    +40 744643637 

Fax +40 230520101 

E-mail nskokan@gmail.com 
  

Nr. înregistrare ORC    F33/14/09.01.2009 
  

C.U.I.    24933694 / 12.01.2009 
  

Document atestare    Certificat de înregistrare seria B nr. 1922303 / ORC de pe lângă Tribunalul Suceava 
  

 

Domeniul autorizat 
 
 

   

  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management - 7022 
 

  

SERVICII  OFERITE  
  

ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENTUL 
FIRMEI 

 
 
 
 

          Experienţă în administrarea unei firme prin exercitarea funcţiei de administrator neexecutiv  
( SC VITALUEX  SA  Rădăuţi, SC  RARĂUL  SA  Câmpulung Moldovenesc, SC SPIT BUCOVINA SA 
 Suceava, SC SAB  SA  Rădăuţi, SC  MES  SA  Suceava, SC  MOBAM  SA  Baia Mare,  
SC BUCOVINA TEX  SA  Rădăuţi, SC  CERAMICA  SA  Dorohoi, SC  FILBAC  SA  Târgu Lăpuş, etc) 

          Experienţă în cenzorarea activităţii  firmelor prin exercitarea funcţiei de cenzor  
   ( SC  COMETEX  SA  Suceava, SC  SAB  SA  Rădăuţi,  SC  SPIT BUCOVINA  SA  Suceava) 

       Experienţă în audit financiar intern prin exercitarea funcţiei de auditor intern la SC  SAB  SA  Rădăuţi 
 

Înfiinţare şi organizarea  
administrării şi conducerii firmei  

          Consultanţă şi întocmire de acte constitutive şi documente modificatoare ale firmei,  
  organizarea administrării şi managementului firmei 
          - prin aplicarea prevederilor legale în domeniu. 

Organizarea şi deşfăşurarea 
       Adunărilor Generale ale Acţionarilor 

                                             (Asociaţilor)     

          Consultanţă şi întocmire convocatoare, publicare şi pregătirea logistică a şedinţelor, 
   asigurarea prin mandatare a serviciilor de realţii cu acţionarii (în cazul SA), consultanţă în 
   pregătirea rapoartelor şi notelor pentru ordinea de zi a şedinţelor cu caracter ordinar şi 
   extraordinar (majorarea/diminuarea capitalului social, fuziune, divizare, dizolvare volun-   
   tară, insolvenţă)  
          – conform legislaţiei în vigoare. 

Managementul guvernării corporative           Consultanţă şi întocmire de documente primare privind listarea/delistarea firmei pe  
   piaţa de capital din România, consultanţă şi întocmirea documentelor primare în sarcina 
  Administraţei firmei ca obligaţii periodice de raportare faţă de acţionari şi investitori.  
          Consultanţă privind unele aspecte specifice de aplicarea prevederilor privind guver- 
   narea corporativă la nivelul Administraţiei şi a managementului firmei  
          – obligaţii din legislaţia românească şi europeană 

  Analiza indicatorilor de performanţă 
                                      financiari-contabili 

       Întocmirea rapoartelor de analiză-diagnostic a indicatorilor de performanţă economico 
-financiari cu înterpretarea statică şi dinamică a rezultatelor. 
       Întocmirea de rapoarte pentru informarea acţionarilor, a investitorilor şi finanţatorilor. 
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EVALUARE ŞI EXPERTIZĂ TEHNICĂ Evaluator autorizat, domenii – întreprinderi - 1994 şi active financiare - 2007, legitimaţia 16143 
Expert judiciar în domeniu mecanic TCM - 1994, legitimaţia 3086-9084 

          Evaluator  a peste 150  de rapoarte de evaluare de active imobilizate din domenniile producţie 
   şi comerţ,  propietăţi private şi mixte (stat-privat, românesc-străin), supuse vânzării sau cumpărării, impo- 
   zitării anule sau lichidării (SC PIETRELE DOAMNEI  SA  Câmpulung Moldovenesc, SC ŢARA DE SUS  
   SA Suceava, SC  CETATEA  SA  Suceava, SC  INSTCOMP  SA  Suceava, SC  HUMOREANCA  SA 
   Gura Humorului, etc) 
          Expert tehnic desemnat în peste 10 dosare privind cauze comerciale sau penale cu rapoarte de 
   expertiză în domeniul utilajelor, instalaţiilor şi tehnologiilor mecanice (obiective privind montajul şi punere 
   în funcţiune de utilaje şi instalaţii, exploatarea în parametrii de utilaje şi instalaţii, tehnologii de fabricaţia 
   rulmenţilor şi sudură,) 

  

                   Evaluări de active şi firme           Consultanţă şi întocmire de rapoarte de evaluare pentru proprietăţi complexe (imobil+ 
   teren, utilizate sau în conservare, noi sau în diverse stadii de degradare sau uzură), orice 
   tip de proprietate, pentru vânzare/cumpărare, impozitare, aport în natură la capital,  
   lichidare urmarea falimentului,  
         Consultanţă şi întocmire de rapoarte de evaluare pentru afaceri în activitate sau noi,  
   supuse spre cumpărare sau vânzare. 

Evaluări de active financiare           Consultanţă şi întocmire de  rapoarte de evaluare de active financiare (acţiuni şi pro- 
   duse derivate, etc) pentru transfer de proprietate sau aporturi la capital. 

Expertize tehnice judiciare  
 
                 Expertize tehnice extrajudiciare 
                                       

          Întocmirea de expertize desemnate prin Biroul local de expertize judiciare în domeniul 
   tehnic - specializarea TCM sau expert consultant într-o expertiză. 
          Întocmirea de expertize tehnice extrajudiciare la solicitarea unui beneficiar interesat 
   în prezentarea unei contraexpertize într-un dosar aflat în cercetare judiciară sau în faza 
   de judecată 

 

 

REORGANIZARE  JUDICIARĂ Practician în insolvenţă -  2006, membru UNPIR la poz.759 secţiunea V, nr.matricol 5 1750 
          Practician în insolvenţă inactiv – incompatibil până în prezent, cu experienţă în practica legislaţiei privind in- 
   solvenţa societăţilor comerciale,  cu aplicarea prevederilor legale privind declararea stării de insolvenţă respectiv 
   urmărirea fazelor de reorganizare judiciară – depunere plan de reorganizare, proceduri judiciare şi implementare 
   plan, raportări periodice ale procedurii. (SC  CERAMICA  SA Dorohoi, SC  MES  SA  Suceava)  

 

Plan de reorganizare           Consultanţă şi întocmire de analize diagnostic a firmelor aflate în dificultate anterior 
luării unei decizi privind solicitarea stării de insolvenţă. Consultanţă şi întocmire de plane  
de reorganizare îndeosebi în firme cu profil de producţie, indiferent de tipul de organizare  
(SA, SRL,etc) 

                               Administrare specială             Consultanţă şi angajare în administrarea specială a firmelor aflate în dificultate sau/şi 
   Aflate în stare de insolvenţă, pe baza planului propriu de reorganizare acceptat de creditori. 

  
 

  

       

                CONSULTANŢĂ  ÎN  AFACERI      Consultant de investiţii  decizia 845/02.10.2012 CNVM,registrul public nr. PFR04CIPF/330029  
        O vastă experienţă în activitatea de analist de investiţii din cadrul S.I.F. MOLDOVA pe un portofoliu variat, 
   din zonele de nord, nord-est şi nord-vestul României.  Analiza be bază de bilanţ contabil, pe structura de  
   venituri şi cheltuieli şi raportarea la indicatorii de performanţă economică şi respectiv la indicatorii 
   bursieri (întocmirea şi implementarea de planuri de afaceri la SC CERAMICA SA  Dorohoi, etc) 
 

          

Analize – diagnostic economico-financiare           Consultanţă şi întocmire de analize-diagnostic a activităţii firmelor pe diferite compo- 
   nente ale activităţii şi raportate la BVC şi alte programe. Analize statice şi dinamice pe  
   principalii indicatori economico-financiari şi raportarea lor la evoluţia indicatorilor macro- 
   economici.  Analiza-diagnostic a principalilor factori de risc economico-financiari. 

          

                Studii de fezabilitate a afacerilor           Consultanţă şi întocmirea de studii de fezabilitate privind implementarea unor proiec- 
   te de noi afaceri sau produse. Rapoarte privind evoluţia indicatorilor de fezabilitate. 

          

                                       Planuri de afaceri            Consultanţă şi întocmirea planurilor de afaceri pentru finanţarea din surse proprii sau  
   externă (fonduri sau bancară) pe baza unei structuri de bugete anuale pentru toate  
   componentele activităţii firmei. Urmărirea modului de implementare a planului de afaceri. 

  Analize privind plasamentele financiare           Consultanţă şi întocmirea de rapoarte privind portofoliul de instrumente financiare,  
   Rapoarte privind investirea/dezinvestirea în instrumente financiare (prioritar acţiuni şi deri- 
   vate ale acestora). Analize fundamentale şi analize tehnice privind componentele unui  
   portofoliu de acţiuni. Studii de caz pe domenii sau activităţi.  Analize privind riscul. 

  

  

 
  
      
        
 


