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TMA Romania - COVID -19 – Servicii de turnaround management 

Daca aveti nevoie in contextul actual de consultanta strategica, masuri de restructurare si suport in discutiile cu bancile – puteti solicita asistenta de 

la unul dintre membrii nostri listati in aceasta sectiune. Avem expertiza si capacitatea de a proiecta si oferi servicii personalizate afacerii Dvs. 

 

NR.
CRT 

DENUMIRE COMPANIE DATE SI PERSOANA DE CONTACT TIP DE SERVICII INDUSTRII DE EXPERTIZA LINK COMPANIE 

BUSINESS 

1 CONCILIUM CONSULTING Nastase Vlad 
Tel -0744 379 678 
e-mail vlad.nastase@concilium.ro 
Globalworth Tower, et. 18 
Bd. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti 
 

- Turnaround management 
- Analiza independenta a 
Afacerii ( IBR) 
- Consultanta in finantari si 
restructurari 
- Consultanta strategica; 
- Portofolii de credite 
neperformante; 
- Fuziuni si Achizitii (inclusiv 
pentru companii in dificultate) 
 

- Hospitality 
- IT&C 
- Productie             

(ramuri diferite) 
- Constructii 
- Agricultura 
- Servicii (ramuri 

diferite) 
 

www.concilium.ro 
 

2 DGL CONSULTING Lazanu Gianina 
Tel -0745 317 683 
e-mail lazanugianina@gmail.com 
 

-Turnaraound management 
- restructurare financiara 
extrajudiciara (in amiabil)  
-restructurare financiara 
judiciara (in proceduri de 
insolventa) 
-finantari/refinantari 
 

  

mailto:office@tma-ro.org
mailto:vlad.nastase@concilium.ro
http://www.concilium.ro/
mailto:lazanugianina@gmail.com
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3 NETRAM CONSULTING Ungur Ramona 
Tel- 0721 864 735 
e-mail office@r4team.ro 

- restructurare financiara 
companii in dificultate 
financiara, identificare solutii 
alternative de finantare 
-pentru banci comerciale: 
activități legate de relația cu 
clientii corporate aflati in 
dificultate financiara, fara a 
interfera in procesul decisional 
evitand in acest fel orice conflict 
de interese specificat de Ghidul 
EBA/GL/2018/06 privind 
administrarea expunerilor 
neperformante 

 

 

 

4 NICHIFOR CONSULTING Nichifor Catalin 
Tel -0742 103 043 
e-mail catalin@nichiforconsulting.com 

-management de criza (Chief 
Restructuring Officer) 
-Interim Management (CEO, 
CFO, COO) 
-finantare si refinantare, private 
equity sau debt 
-restructurare Financiară și 
Operațională (Turnaround) 
-analiză Independentă a Afacerii 
(IBR) 
-consultanță Fuziuni și Achiziții 
(M&A), inclusiv pentru companii 
aflate în dificultate 
-studii de fezabilitate 
 

-industria energetică și 
furnizare de utilități 
-construcții și imobiliare, 
asset management 
-industria grea 
-industria extractivă 
-petrochimie 
-automotive 
-transporturi aeriene si 
feroviare 

www.nichiforconsu
lting.com 
 
 

mailto:office@tma-ro.org
mailto:office@r4team.ro
mailto:catalin@nichiforconsulting.com
http://www.nichiforconsulting.com/
http://www.nichiforconsulting.com/
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5 SMART PROVIDER Necula Ioana 
Tel -0722 556 565 
e-mail ioana.necula@leasing.ro 
 

-furnizor de servicii de 
turnaround management 
-furnizor de servicii pentru 
revizuirea afacerilor 
independente (IBR) 

 www.smartmove.c
onsulting 
 

6 SPANDA CONSULT SRL Ravasila Cristian  
Tel - 0730 585 669 
e-mail cristian.ravasila@spanda.ro 
 

-management de criză (Chief 
Restructuring Officer) 
-restructurare Financiară și 
Operațională (Turnaround) 
-analiză Independentă a Afacerii 
(IBR) 
-insolvență (ca administrator 
judiciar sau ca și consultant). 
Cristian a fost expertul pe teme 
economice din echipa care a 
propus actuala lege a 
insolvenței. 
-Consultanță Fuziuni și Achiziții 
(M&A), inclusiv pentru companii 
aflate în dificultate 
-studii de fezabilitate 

-industria energetică și 
furnizare de utilități 
-medical 
-industria alimentară 
-zootehnie 
-industria mobilei-
construcții și imobiliare 
-materiale de construcții 
-logistică 
-industria grea 
-industria hârtiei 
-industria extractive 
-electronică și 
automatizări 
-transport și expediții 
-retail 
-industria Hotelieră 

 

7 THEPESIA CORPORATE 
ADVISORY 

Lascu Eugen 
e-mail eugen.lascu@thepesia.com 
 

-comerț structurat și finanțare 
de proiecte 
-finanțarea proiectului (consilier 
pentru bănci) 
-turnaround management  
-change management 
-controling financiar si 
contabilitate 

-banci și asigurari 
-IT & C 
-FMGC 
-produse alimentare si 
bauturi 
-petrol și gaze 
-proprietati imobiliare 
-retail 

www.elascu.ro 

mailto:office@tma-ro.org
mailto:ioana.necula@leasing.ro
http://www.smartmove.consulting/
http://www.smartmove.consulting/
mailto:cristian.ravasila@spanda.ro
mailto:eugen.lascu@thepesia.com
http://www.elascu.ro/
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-transport 
-agrobusiness 

8 TIMOFEI DANIEL CATALIN 
PFA 

Timofei Daniel Catalin 
Tel -0722 200 612 
e-mail daniel.timofei@gmail.com 
            daniel.timofei@tma-ro.org 

-turnaround 
-general management 
-interim management 

  

 
 

JURIDIC & Alte servicii 
9 BPV – GRIGORESCU 

STEFANITA 
Catalin Grigorescu 
Managing Partner 
Tel -0723 457043 
e-mai catalin.grigorescu@bpv-
grigorescu.com 
Str. Dionisie Lupu nr. 33 
RO-020021 Bucuresti 

-consultanta si reprezentare 
juridica 
-reprezentare creditori si 
debitori in proceduri de 
restructurare extrajudiciara 
-reorganizare corporativa 
-reorganizare si restructurare de 
personal 
-proceduri de insolventa 
-negocieri si restructurare 
financiara 
-litigii 

-retail 
-tehnologie 
-imobiliare 
-constructii 
-energie 
-procesare alimentara 
-servicii financiare 
-servicii generale 
 

www.bpv-
grigorescu.com 

10 FAIRVALUE CONSULTING Stan Costinela Anuta 
Tel -0755 099 729 
e-mail office@fvalue.ro 
 

Evaluare si consultanta. Am 
intocmit rapoarte de evaluare 
pentru diverse societati aflate in 
insolventa sau in faliment, in 
multe dintre situatii am facut 
evaluarea in scenariul 
continuarii activitatii, respectiv 
scenariul de faliment 

-comert 
-turism 
-energie 
-agricultura  
-logistica 
-IT 

www.fvalue.ro 
 

mailto:office@tma-ro.org
mailto:daniel.timofei@gmail.com
mailto:daniel.timofei@tma-ro.org
mailto:catalin.grigorescu@bpv-grigorescu.com
mailto:catalin.grigorescu@bpv-grigorescu.com
http://www.bpv-grigorescu.com/
http://www.bpv-grigorescu.com/
mailto:office@fvalue.ro
https://www.fvalue.ro/
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11 FRACTAL INSOLVENȚĂ 
SPRL 

Rusu Alexandru 
Tel -031 226 14 00 
e-mail a.rusu@fractal.eu 

-consultanță în perioada de pre-
insolvență (inclusiv proceduri de 
mandate ad-hoc și de concordat 
preventiv) 
-administrarea procedurilor de 
insolvență și reorganizări 
judiciare 

-construcții 
-industria materialelor de 
construcții 
-automotive 
-servicii 
-energie 
-transporturi 
-real estate 

www.fractal.eu 

12 NNDKP Voinescu Valentin 
tel - 021 201 12 00 
e-mail  valentin.voinescu@nndkp.ro 
Globalworth Tower, et. 18                     

Bd. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti 

-achiziții publice și PPP 
-asigurări și pensii 
private 
-consultanță fiscală 
-drept bancar și finanțări 
-drept societar / fuziuni 
și achiziții 
-dreptul concurenței și 
ajutor de stat 
-dreptul mediului 
-dreptul muncii 
-dreptul Uniunii 
Europene 
-energie și resurse naturale 
-farmaceutice și sănătate 
-imigrare 
-imobiliare și construcții 
-jocuri de noroc 
-litigii și arbitraj 
-piețe de capital 
-proprietate intelectuală 
-protecția consumatorului 

-agricultură 
-apărare 
-auto 
-industria producătoare 
-infrastructură și transport 
-sectorul turistic și 
hotelier 
-servicii financiare 
-retail și bunuri de larg 
consum 
-tehnologie 
 

www.nndkp.ro 

mailto:office@tma-ro.org
mailto:a.rusu@fractal.eu
http://www.fractal.eu/
mailto:valentin.voinescu@nndkp.ro
http://www.nndkp.ro/
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-protecția datelor 
-publicitate 
-telecomunicații și media 
 

12 ROVIGO SPRL Tel – 0724 291 168 
office@rovigo.ro 
 

-servicii de consultanta juridica 
-restructurare si reorganizare 
judiciara si extrajudiciara 
-servicii de administrare 
judiciara 
-servicii privind derularea 
procedurilor de preinsolventa si 
insolventa. 
 

  

13 ROMEXTERA LEASING Necula Ioana 
Tel -0722 556 565 
e-mail ioana.necula@leasing.ro 
 

-servicii juridice, fiscale, si de 
evaluare 

  

14 TUCA ZBARCEA SI 
ASOCIATII SCA 

Barladeanu Marius 
e-mail - marius.barladeanu@gmail.com 
 

-consultanta juridica si fiscala -industrie bancara 
-industrie farmaceutica 
-energie si resurse 
naturale 
-IT&C 

www.tuca.ro 
 

 

mailto:office@tma-ro.org
mailto:office@rovigo.ro
mailto:ioana.necula@leasing.ro
mailto:marius.barladeanu@gmail.com
http://www.tuca.ro/

