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Key contacts
Contacte

Această ediţie a PwC Family Business Survey pentru România a fost coordonată de:
Cristian Tomescu - Manager marketing şi business development

Design: Andrei Bustan - Specialist Senior marketing şi comunicare

Ionuț Simion
Country Managing Partner
+4 021 225 3708
ionut.simion@pwc.com

Mihai Aniţa
Partener
Lider servicii integrate 
pentru antreprenori și afaceri de familie
+4 021 225 3898
mihai.anita@pwc.com

Ionuţ Sas
Partener
Lider servicii de consultanţă fiscală 
pentru antreprenori şi afaceri de familie
+4 021 225 3741
ionut.sas@pwc.com

Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes şi nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să 
acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau 
garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document şi, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă şi 
nu îşi asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau 
orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, şi pentru nicio decizie luată pe baza acestora.

© 2017 PwC. Toate drepturile rezervate. „PwC” semnifică rețeaua de firme membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, după cum 
este cazul, firme individuale membre ale rețelei PwC. Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu acționează ca agent al PwCIL sau 
a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii clienților. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme 
membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în niciun fel. Nicio firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare 
pentru actele sau omisiunile altei firme membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a obliga altă firmă membră sau PwCIL în 
niciun fel.




