
 

 

 

www.gorioux.ro 

Intrarea Ştefan Furtună 12 

Sector 1, Bucureşti 

“Accounting is the language of business.”  

Warren Buffett 

Pentru că în spatele fiecărei afaceri de succes trebuie să existe un contabil excelent... 



Cine suntem? 

Suntem o echipă dinamică de profesionişti contabili şi consultanţi, coordonaţi de un specialist în Expertiză Contabilă, 

unul dintre primii membri ai echipei KPMG în România, cu 11 ani de experienţă în cadrul acestei companii de top.  

 

Clienţii noştri atât români, cât şi străini vin din industrii diferite şi se bazează pe noi  în ceea ce priveşte întreaga gamă 

de servicii de Contabilitate, Salarizare şi Fiscalitate, primind în acelaşi timp consultanţă şi în alte arii, cum ar fi Juridic, 

HR, Dezvoltare sau Comercial. 

 

Combinăm astfel background-ul internaţional cu experienţa locală, furnizându-vă servicii la standarde înalte, însă cu 

tarife foarte avantajoase.  

 

 

Câteva detalii despre fondatorul şi managerul nostru... 

 

Gabriela Lăzărescu, Expert Contabil, Auditor, Consultant Fiscal. Membru C.E.C.C.A.R, C.A.F.R, C.C.F.  

11 ani consultant KPMG. 

 

Specializări:  

• Institut Supérieur de Gestion – I.S.G. Paris, Franţa 

• KPMG Fiduciaire de France, Valbonne Sophia-Antipolis, Nice, Franţa 

• Licenţiat ASE Bucureşti – Finanţe, Bănci şi Contabilitate 

 

Gabriela Lăzărescu 



Serviciile pe care vi le propunem 

 

• Servicii complete de Contabilitate 

• Contabilitate primară 

• Pregătire declaraţii fiscale, situaţii financiare, registre contabile şi fiscale 

• Corespondenţă cu Administraţia Financiară 

• Dialog permanent cu clientul 

• Salarizare şi Administrare de Personal 

• Calcul salarial 

• Pregătire declaraţii fiscale legate de salarii 

• Realizare contracte de muncă, acte adiţionale 

• Completare şi transmitere REVISAL 

• Pregătire Regulament Intern, Fişă dosar de personal, Fişe de post etc. 

• Asistenţă Contabilă şi Fiscală 

• Analiză diagnostic şi recomandări de ameliorare a organizării funcţiei contabile 

• Asistenţă în corelarea legislaţiei fiscale cu tratamentele contabile aplicabile afacerii dvs. 

• Asistenţă pe parcursul derulării controlului fiscal de către autorităţi 

• Asistenţă contabilă în procesul de implementare a unor programe informatice integrate 

• Analize financiare, studii de fezabilitate 

• Consultanţă Juridică, la momentul creării companiei şi pe parcursul desfăşurării activităţii 

• Audit Financiar 

• Consultanţă în înţelegerea pieţei, a industriei şi a mediului de afaceri 

 

 

 



Modul în care lucrăm 

 

Dacă vă doriţi externalizarea completă, asistenţă la realizarea Declaraţiilor Fiscale sau doar control periodic, noi:  

 

• ne asumăm afacerea dumneavoastră  

• vă anticipăm nevoile 

• mergem în ritmul dumneavoastră şi vă gândim afacerea  

 

Ne asumăm întreaga responsabilitate şi devenim parte din echipa dumneavoastră. 

 

Noi credem că serviciile de Contabilitate, Personal şi 

Fiscalitate trebuie să nu fie altceva decât baza solidă care să 

vă încurajeze dezvoltarea viitoare şi să determine obţinerea 

de profit. 

 

 

În acest fel, ştim că vă asigurăm premisele ca afacerea să se 

dezvolte şi vă luăm de pe umeri o presiune constantă, astfel 

încât dumneavoastră să vă puteţi ocupa de celelalte aspecte 

ale companiei fără grijă. 



De ce să colaboraţi cu noi? 

• Pentru că suntem mai mult decât contabili tradiţionali, suntem o echipă de consultanţi care înţeleg piaţa şi mediul de 

afaceri în care vă desfăşuraţi activitatea. 

• Pentru că vă oferim o experienţă internaţională la cele mai exigente standarde, la tarife extrem de avantajoase. 

• Pentru că vă stăm la dispoziţie în funcţie de nevoile afacerii, iar priorităţile dumneavoastră devin priorităţile noastre. 

• Pentru că suntem profesionişti, dar şi foarte prietenoşi. 

• Pentru că toate serviciile noastre sunt personalizate în funcţie doar de ce vă doriţi şi aveţi nevoie. 

• Pentru că veţi avea timpul şi liniştea de a vă ocupa de afacerea dumneavoastră, ştiind că taxele, contabilitatea sau 

administrarea de personal sunt pe mâini bune. 

Echipa şi colaboratorii noştri 



Mai mult decât atât... 

Suntem alături de dumneavoastră în regândirea sau dezvoltarea afacerii.  

Suntem flexibili şi ne adaptăm în funcţie de nevoi şi de obiectivele mereu în schimbare. 

 

 

• Personalul nostru lucrează şi cu clienţi străini, având 

astfel experienţa mediului internaţional de afaceri şi 

fiind vorbitor de limbi străine. 

 

• Vă oferim servicii la standarde înalte, adaptate pieţei 

româneşti şi la preţuri foarte convenabile pentru 

dumneavoastră. 

 

• Vă putem ajuta cu consultanţă specifică în funcţie de 

nevoile sau evenimentele specifice care pot apărea în 

afacerea dumneavoastră, cum ar fi relocare, recrutare 

de personal, research industrie sau piaţă, consultanţă 

juridică de specialitate etc., având colaboratori care vă 

pot sta la dispoziţie şi din alte domenii, precum Juridic 

sau Comercial. 



Tarife şi Contact 

Nicio afacere nu seamănă cu alta. De aceea, ar fi greşit să ne considerăm toţi clienţii la fel. 

 

Noi privim fiecare companie în funcţie de nevoile şi obiectivele concrete, gândind un pachet de servicii şi un tarif în 

funcţie de fiecare în parte. Vă propunem astfel, să discutăm concret exact pe nevoile şi specificul companiei 

dumneavoastră.  

 

Tarifele noastre sunt în general fixe, stabilite pe pachet de servicii şi la începutul colaborării noastre, astfel încât 

dumneavoastră veţi cunoaşte costul exact pe termen scurt şi mediu al serviciilor de Contabilitate, Taxe sau Personal, 

putându-vă planifica bugetul în funcţie de propriile obiective.  

 

Pentru mai multe informaţii sau pentru o ofertă de preţ, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email sau la numerele 

de telefon de mai jos. Putem stabili însă oricând o întâlnire la sediul dumneavoastră sau la biroul nostru situat în zonă 

centrală. 

 

Mai multe informaţii puteţi găsi şi vizitând site-ul nostru: www.gorioux.ro. 

 

 

 

Contact: 

 

Email: contact@gorioux.ro 

Telefon: 0727 373 483; 0735 871 945  

 

http://www.gorioux.ro/
mailto:contact@gorioux.ro

