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Profil 
.  

Data înființării: 1977  

Locul : Nürnberg, Germania  

Prezență : 91 de birouri, în 40 de ţări 

Angajați : 3500 

Domenii de       

activitate: 

 Audit  

 Business Process Outsourcing 

 Consultanță fiscală 

 Consultanță legală 

 Consultanță managerială şi de 

business 

 Due Dilligence 

 M&A 

 Servicii de prețuri de transfer 

 Suport Expatriati 

În Germania, Rödl & Partner se află pe 

locul 6 în rândul companiilor care oferă 

servicii contabile și pe locul 16 în topul 

celor mai mari companii de consultanță 

juridică.  
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Rödl & Partner în România 

 
Prezentă pe piața din România din 1998.  

 

Birouri : 

 Bucureşti  

 Timișoara  

 Cluj-Napoca  

 

Rödl & Partner România are în prezent aproximativ 90 de angajați, printre care : 

 Auditori 

 Avocați 

 Consultanți fiscali 

 Experți contabili 

 Inspectori resurse umane 
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Prin ce ne deosebim? 

Rödl & Partner nu este o simplă colecţie de contabili, auditori, avocați, consultanţi 

fiscali şi de afaceri, care lucrează independent unii de alții.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovam cu mândrie munca în echipă, strâns interconectată în toate segmentele de 

business abordate.  
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Misiune & Viziune 

 

MISIUNE 

Obiectivul nostru este să construim o familie globală de companii partenere din întreaga 

lume, care să colaboreze în permanență, depăşind barierele geografice, culturale sau de 

afaceri, pentru a furniza servicii profesionale la cele mai înalte standarde de calitate şi 

excelență. Scopul nostru este răspundem cât mai precis problemelor specifice ale clienților 

noştri, pe seama unei combinații perfecte între forța exemplului managerial, spiritul de 

echipă, ambiție, echilibrul şi expertiză, într-o gamă variată de domenii profesionale.  Ambiția 

nostră este să devenim consilierul de încredere şi totodată prima opțiune a antreprenorului 

de success. 
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Misiune & Viziune 

 

VIZIUNE 

Ne angajăm şi lucrăm împreună cu responsabilitate pentru a reuşi să fim cât mai aproape de 

clienții şi partenerii noştri, pe care îi susținem constant în dezvoltarea afacerilor, 

transformând competențele şi cunoştințele detinuțe în valoare adaugată. Elementul central al 

orientării noastre strategice este respectul pentru individ şi pentru echipă, rolul nostru este 

de a-i încuraja şi de a-i ajuta să–şi atinga pe deplin potențialul, contribuind la dezvoltarea 

abilităților lor profesionale şi intelectuale. Ingredientul esențial pentru a ne susține creşterea 

este dezvoltarea unui mediu de muncă deschis comunicării, consolidarea unor relații 

puternice şi durabile care, în final, se transpun în loialitate şi serviciu pus în slujba clientului. 
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 Construim legături solide 

 Furnizăm soluții şi consiliere de specialitate  

 Oferim sprijin şi îndrumare 

 Ne angajăm cu responsabilitate 

 Utilizăm expertiza  

 Promovăm succesul 

 Ne susținem reciproc 

 Creştem împreună  

 Ne aliniem cerințelor pieței 

 Gândim global 

 Încurajăm atingerea performanței 

 Adăugăm valoare  

 

 

Factori de succes 
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Fiecare persoană  conteaza - pentru Castelani şi 

pentru noi. 

 

Forță, echilibru, curaj şi bun simț - este deviza 

casteller-ilor în definirea trăsăturilor esențiale 

pentru ridicarea unui turn uman, motto care 

descrie, extrem de precis, valorile fundamentale ce 

ne definesc, oglindind mentalitatea noastră. 
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VĂ MULŢUMIM ! 


