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Companiile se confruntă cu evoluții rapide ale cadrului 
de reglementare, cu progrese continue în tehnologie și 
cu abordări tot mai sofisticate în activitățile operaționale 
cotidiene. Aceste provocări determină firmele să regândească 
mixul potrivit de resurse interne și externe necesar pentru 
gestionarea eficientă a proceselor operaționale esențiale, cu 
vizibilitate, flexibilitate, transparență și control. 

Noi provocări, 
noi oportunități
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Contabilitate
Raportare financiară
Analiza evidențelor contabile
Asistență în activitatea de trezorerie
Asigurare temporară a nevoii de 
personal în activități de management 
Financiar - Contract de personal
Alte servicii suplimentare

Managementul procesului de salarizare
Pregătirea evidențelor privind statele de 
plată
Asistență privind sistemul de salarizare
Suport în activitățile desfășurate în cadrul 
departamentului „Resurse umane”
Respectarea conformității cu legislația 
muncii
Asistență privind pregătirea profesională

Asistență privind gestionarea 
programelor de management 
financiar
Proiectarea proceselor de afaceri
Optimizarea fluxului de activități 
financiare

Suport la înființare/set-up companie
Sfaturi contabile pe spete apărute ad hoc
Elaborarea declarațiilor de impunere 
Pregătirea manualelor de proceduri, politici 
contabile interne și de business
Structurarea proceselor companiei aferente 
activității fiscale
Retehnologizarea procesului F&A
Asistență privind pregătirea profesională

Modelele operaționale, prioritățile organizaționale și culturile 
corporatiste diferă de la o firmă la alta, astfel încât este posibil 
ca o anumită soluție pentru o organizație să nu fie cea mai 
potrivită pentru o alta.

Deloitte poate ajuta la evaluarea modului în care organizația 
dumneavoastră funcționează în prezent, la stabilirea 
modificărilor optime pentru atingerea obiectivelor 
dumneavoastră de business și la acordarea de asistență în ceea 
ce privește crearea unei strategii de implementare a întregului 
proces. Soluțiile noastre flexibile, de ultimă generație, furnizează 
servicii operaționale, de conformitate și raportare, susținute 
prin rețeaua de firme membre Deloitte în întreaga lume.

Practica Deloitte de Soluții de Servicii Externalizate ajută 
companiile să își gestioneze procesele contabile, fiscale, de 
salarizare și tehnologice.
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Serviciile noastre includ ținerea evidențelor contabile, inclusiv 
raportările manageriale și situațiile financiare statutare

Evidență contabilă
Pe baza solicitării dumneavoastră, vă putem menține 
registrele contabile la sediul firmei noastre sau la sediul 
dumneavoastră. Metodologia noastră de servicii include 
reconcilieri ale conturilor între registrele contabile locale 
și rapoartele de management, facilitând integritatea și 
acuratețea soldurilor din bilanțuri. 

Raportare financiară
Serviciile noastre includ rapoarte de management emise la 
intervalele solicitate, situații financiare statutare sau situații 
financiare întocmite în conformitate cu standarde naționale de 
contabilitate, retratarea situațiilor financiare în conformitate 
cu alte standarde contabile sau alte informații folosite ca date 
de intrare pentru alte procese (de exemplu declarații de TVA, 
declarații privind impozitul pe venit, pregătirea informațiilor 
pentru auditori etc).

Verificarea registrelor contabile
Efectuăm o verificare a registrelor dumneavoastră contabile. 
Rezultatul verificării noastre este un raport care descrie 
procesul verificării și orice deficiențe identificate. În paralel, 
acest serviciu include asistență pentru rezolvarea problemelor 
constatate.

Suport trezorerie
Vă putem furniza alte servicii externalizate precum operațiuni 
bancare electronice pe baza unei liste de plăți aprobate 
(încărcarea plăților în sistem, generarea rapoartelor de plată).

Management financiar temporar – Program pentru 
personalul contractat
Oferim un serviciu prin care un consultant sau consultanți
din cadrul biroului nostru sunt încadrați temporar în 
departamentul financiar al clientului, lucrând sub supervizarea 
directă a acestuia. Acest program ajută clientul să facă față 
lipsei temporare de personal necesar (de exemplu înlocuirea 
temporară a controlorului financiar sau a directorului financiar 
sau împrumutarea unui contabil sau a contabilului șef care 
să sprijine exercițiul de închidere de sfârșit de an sau setarea 
unor procese noi). 

Punerea la dispoziție a unor consultanți financiari și contabili 
care să lucreze pe o perioadă temporară, ca membri ai 
echipelor dumneavoastră de management, în vederea 
introducerii sau menținerii infrastructurii corespunzătoare 
pentru gestionarea departamentelor financiar și contabil și 
pentru a facilita dezvoltarea acestora.  

Servicii adiționale
Oferim servicii de specialitate precum: verificarea registrului de 
active imobilizate (inclusiv reconstruirea și/sau reconfigurarea 
registrelor de mijloace fixe, calculul amortizărilor – politici 
locale și de grup, exprimate în RON și moneda forte). Aici 
includem și asistență pentru inventarierea patrimoniului.

Servicii financiare și 
contabile
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Tehnologia noastră informatică avansată ne permite să oferim clienților 
noștri servicii sigure pentru îndeplinirea obligațiilor legate de salarizare 
și resursele umane. Prin automatizarea procesului, economisim timp și 
costuri pentru clienții noștri.

Menținerea regulată a registrelor de state de plată
Pe baza deciziei dumneavoastră, putem păstra registre de 
state de plată pentru angajații dumneavoastră și putem 
pregăti salariile angajaților. Concomitent, vă putem informa 
cu privire la orice impozit obligatoriu, contribuții sociale 
sau plăți ale asigurărilor de sănătate pe care trebuie să le 
deduceți din salariile angajaților dumneavoastră și să le plătiți 
către instituțiile relevante. Ca parte a serviciilor noastre de 
salarizare, putem înregistra și șterge angajații dumneavoastră 
din Registrul Biroului de Administrare a Contribuțiilor Sociale 
și din registrele asigurătorilor de sănătate.

Pregătirea statelor de salarii
•  Centru pentru întocmirea statelor de salarii pentru plată cu 

ajutorul Deloitte
•  Administrarea plăților, raportare și operațiuni bancare la  

domiciliu (Home banking)
• Administrarea statelor de plată
• Cerințe legate de înregistrare
• Verificare contabilă, verificarea contribuțiilor sociale și a 

asigurărilor de sănătate
• Plecarea angajaților
• Raportare.

Tehnologie eficientă cu acces online  
Pregătim salariile angajaților clienților noștri folosind un 
sistem de salarizare care susține transferul automat al datelor 
din foile de prezență ale clientului în sistemul nostru de 
salarizare. Sistemul de salarizare folosit procesează automat 

Administrarea 
statelor de plată și a 
resurselor umane

ordinele de plată și raportează datele de salarizare clientului 
și de asemenea Autorității Fiscale, Biroului de Administrare a 
Contribuțiilor Sociale și asigurătorilor de sănătate. Folosind 
parola alocată, clienții pot vizualiza oricând datele lor 
referitoare la salarii. 

Operațiuni bancare la domiciliu (Home-banking) 
Pe baza condițiilor agreate, putem efectua, în numele 
dumneavoastră, orice transferuri directe și plăți ale salariilor, 
precum și orice alte deduceri obligatorii din conturile 
angajaților dumneavoastră către instituțiile relevante. 

Reglementarea anuală a plăților în avans ale 
impozitului pe venit 
Legat de menținerea registrelor de state de plată, putem 
efectua reglementarea anuală a plăților în avans ale 
impozitului pe venit pentru angajații dumneavoastră sau 
emite o situație cu venitul impozabil plătit și impozitele 
reținute. 

Resurse umane  
La cererea dumneavoastră, putem întocmi o parte din 
documentele necesare pentru diferite aranjamente legate de 
angajare conform codului muncii din România. 

Alte servicii 
La cererea dumneavoastră, vă putem oferi alte servicii legate 
de obligațiile dumneavoastră de salarizare și angajare.
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Serviciile de consultanță fiscală sunt grupate, de regulă, cu cele de 
asistență financiară și contabilitate, pentru a crea o soluție completă de 
conformitate și raportare. 

• Proiectarea, implementarea și operarea temporară a departamentelor 
financiare ale clienților noștri (dacă un departament financiar va fi nou înființat); 
și
• Evaluarea și optimizarea departamentului financiar existent (pentru 
departamentele financiare existente care nu satisfac așteptările dumneavoastră).

Servicii suport de consultanță
Consultanță oferită start-up-urilor, companiilor nou înființate 
și celor existente și performanțe cu privire la solicitarile 
contabile ad-hoc, crearea unor modele de raportare finaciară 
managerială și elaborarea manualelor și sistemelor de politici 
contabile interne.
Oferim companiilor servicii de consultanță pentru a le ajuta 
să gestioneze prevederile legale de conformitate contabilă și 
financiară, care includ:
 • Conformarea situațiilor financiare, contabile, fiscale, de 

resurse umane/salarizare, la normele legale interne și 
externe, inclusiv fluxurile obligatorii ale documentelor 
statutare

 • Cerințele referitoare la circuitul obligatoriu al documentelor 
financiar-contabile

 • Asistență pentru întocmirea manualelor de politici și 
proceduri contabile adaptate la mediul intern de lucru al 
companiilor

 • Asistență oferită companiilor pentru adaptarea politicilor și 
standardelor contabile, proiectarea soluțiilor și a modelului 
fluxurilor financiare, contabile și fiscale

 • Întocmirea rapoartelor speciale solicitate de autoritățile 
fiscale locale

Consultanță  
contabilă

 • Sprijinirea pregătirii profesionale – pregătirea și derularea unor 
cursuri tehnice în ariile contabilitate statutară și management 
raportare, exercițiul închiderii financiare, precum si procedurii 
și activităților de control în procesul de salarizare.

 • Verificarea documentelor interne financiar-contabile 
generate automat de sistemele dumneavoastră de 
contablitate, în concordanță cu legislația în vigoare.

Maparea proceselor
Sprijinirea companiilor să devină mai eficiente prin crearea unor 
modele ale proceselor de activități de business care ajută la 
identificarea oportunităților de îmbunătățire a procesului de 
Raportare Financiara și închidere a anului financiar.

Reconfigurarea ciclurilor de activități
Ne axăm pe analiza și proiectarea fluxurilor de lucru ale 
companiei dumneavoastră și a ciclurilor de activități privind 
închiderea anului/perioadei financiară și a procesului de 
raportare. Reconfigurarea ciclurilor de activități ajută 
companiile să regândească modul în care își desfășoară 
activitatea pentru a îmbunătăți produsele și serviciile, a 
gestiona costurile operaționale și a spori eficiența.



Programul de Asistență pentru acoperirea 
nevoii de resurse în managementul financiar 
Un client care implementează un sistem ERP nou se confruntă cu provocări dificile legate de găsirea unei resurse interne care să 
îndeplinească rolul de manager de proiect financiar pentru o perioadă limitată de timp. Activitățile zilnice trebuie finalizate la timp 
întrucât termenele strânse ar putea deveni o problemă.

Proiectarea ciclurilor de activități de business
Astăzi, clienții se confruntă cu provocări pentru a-și îmbunătăți ciclurile de activități ca urmare a cererii clienților lor (interne 
și externe) de produse și servicii mai bune la un preț competitiv. În consecință, ciclurile de activități eficiente și efective sunt 
esențiale pentru orice organizație care, fie are în plan implementarea unui sistem nou, fie dorește să eficientizeze situația actuală.

Provocări
 • Utilizatorii tind să fie rezistenți la schimbare atunci când vine 

vorba de implementarea unui nou ERP. Este în natura umană 
să se simtă mai confortabil cu ceea ce le este familiar

 • Încercarea de a face noul ERP să arate similar celui vechi, este 
unul dintre cele mai rele lucruri care s-ar putea întâmpla în 
timpul unui proiect; așteptarea ca noul ERP să rezolve toate 
problemele din proces este un lucru chiar și mai rău

 • Stabilirea obiectivului și a bugetului, luarea unor decizii 
legate de ce anume reprezintă o cerință de afaceri care 
se încadrează în obiectiv sau este în afara lui de către o 
persoană care este implicată în activitățile zilnice ar putea 
fi o provocare și oamenii au tendința de a mări în mod 
artificial bugetul aprobat.

Provocări
 • Organizațiile tind să implementeze un sistem nou fără a se 

uita la procesele actuale și așteptând ca sistemul nou să 
rezolve toate problemele

 • Încercând să controleze procesul, companiile complică 
excesiv procesul actual și, în consecință, aceeași activitate 
este executată de mai mulți angajați din departamente 
diferite; în alte cazuri, nu există nicio segregare între 
utilizatorii - cheie și, ca atare, controlul procesului de 
afacere este slab

 • Fiecare departament al unei companii are propriul mandat 
în desfășurarea operațiunilor zilnice care se suprapune 
uneori cu obiectivele altor departamente sau cu obiectivele 
generale ale companiei

 • Activitățile manuale intense, combinate cu volumul ridicat de 
tranzacții și un proces bazat pe documente, ridică probleme 
și obstacole și oamenii își pierd de obicei interesul.

Cicluri de activități  
în business

Serviciile noastre:
 • Ajută clienții să valorifice resursele noastre experimentate, 

ce pot juca rolul unui Manager Financiar de Proiecte, pe 
parcursul întregului ciclu de viață al proiectului 

 • Susține faza de analiză, prin revizuirea și emiterea de 
recomandări cu privire la ceea ce trebuie să fie păstrat ca 
cerințe de afaceri 

 • Coordonează pregătirea profesională, testarea și migrarea 
programelor de la client, prin asigurarea că firma este 
pregătită pentru implementarea unui nou sistem și că 
impactul asupra firmei este gestionat și comunicat în mod 
adecvat. 

Serviciile noastre:
 • Ajută clienții printr-o abordare structurată și cuprinzătoare 

cu privire la analiza situației curente 
 • Oferă consiliere privind procesul final vizat, prin analizarea 

deficiențelor și obstacolelor curente și asigurarea unui 
mijloc clar și obiectiv de identificare și prioritizare a zonelor 
ce necesită îmbunătățiri 

 • Documentează parametri pentru fiecare etapă și flux ale 
procesului la nivelul locului de muncă, atât cu privire la 
situația curentă, cât și la procesul final vizat, pregătind 
organizația pentru implementarea unui nou model de 
procese 

 • Elaborează un plan pentru implementarea de noi modele, 
definește un plan de lucru ce acoperă toate modificările 
necesare pentru a ajunge la rezultatul și bugetul dorit. 

Luarea deciziei potrivite pentru nevoile dumneavoastră
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Optimizarea fluxului de lucru în activitățile financiare
Cu presiunea continuă asupra echipelor financiare de a îmbunătăți eficiența, eficacitatea și a spori conformitatea prin folosirea 
sistemului integrat, ERP-ul, economisirea de secunde sau minute în procesarea tranzacțiilor și efectuarea controalelor poate 
adăuga beneficii semnificative atunci când este vorba de volume mari de tranzacții. Organizațiile încearcă să găsească modalitatea 
de a obține aceste beneficii fără a se angaja în implementarea de tehnologie complexă și susținerea costurilor generale.

Provocări
 • Organizațiile au nevoie să își optimizeze procesele în cadrul 

departamentelor financiar-contabile, care sunt în majoritate, 
manuale, ineficiente, predispuse la erori și fără o evidență 
de bună calitate pentru procesul de auditare

 • Introducerea datelor în ERP-ul dumneavoastră poate 
necesita mult timp și poate fi dificilă, cuprinzând multiple 
coduri de tranzacții și pagini numeroase

 • Etapele de introducere a datelor repetitive trebuie 
automatizate în special pentru un număr mic de date 
principale care dau însă, volumul cel mai mare al bazei de date

 • Organizațiile doresc să aibă controlul eficient al costurilor 
asupra datelor cu impact semnificativ și sensibil asupra 
afacerii lor, prin implementarea unui proces de aprobare 
mai bine structurat și mai automatizat.

Serviciile noastre:
 • Ajută clienții să identifice volumul și optimizarea proceselor 

repetitive, în cadrul funcției financiare a companiei 
 • Consiliază asupra instrumentelor de implementare, 

tehnologiilor sau oferă simple ajustări ale proceselor ce pot 
fi implementate și încorporate în firma dumneavoastră. 

 • Aceste soluții îmbunătățesc calitatea datelor, scurtează timpul 
de procesare a tranzacțiilor și reduc riscul de eroare și fraudă 

 • Ajută în alegerea tehnologiei potrivite pentru nevoile 
dumneavoastră, prin utilizarea relației noastre extinse de 
furnizori de soluții de software de top.
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