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Avem deosebita placere  sa va aducem in prim plan compania 
noastra, prezentandu-va activitatile si oportunitatile de afaceri pe care, 
credem noi, le putem initia cu dumneavoastra, in scopul unor 
colaborari durabile si eficiente.

     Grupul de firme Neiholding a fost infiintat in anul 2002 ca o 
entitate  cu capital integral privat romanesc , oferind si completand 
treptat o gama de produse si servicii in diferite domenii. Mai precis, 
activitatile de baza ale companiei au pornit de la furnizarea de servicii 
de securitate, protectie, paza, transport valori, instalari de sisteme 
tehnice ajungand in prezent sa ofere servicii integrate si in domeniul 
securitatii la incendiu, serviciilor de detectivi, consultantei in afaceri, 
confectiilor de echipamente de protectie si serviciilor medicale. 

   Know-how-ul echipei manageriale precum si al tuturor 
colaboratorilor, partenerilor si intregului personal se bazeaza pe o 
experienta de peste 14 ani in domeniile din portofoliul holdingului, fapt 
ce garanteaza calitatea la cel mai inalt nivel  a serviciilor prestate de 
companie. Aceasta experienta incepe din sectorul de consultanta si 
continua pana la asigurarea integrala a serviciilor din portofoliul 
companiei. 

      Astfel, Nei Divizia de Securitate, Nei Fire Protection, Compania de 
Detectivi Nei, Nei Medica Asist, Nei Technics & Strategies, Nei Air, Nei 
HR Solutions, Nei Management Consulting, Nei Lawyers, Nei Fashion 
Style si Nei View, toate firme din cadrul Neiholding, pot deveni 
parteneri de incredere ai companiei dumneavoastra.
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Argeş
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LOCAŢII ÎN ROMÂNIA

Reşiţa

Sibiu

Sinaia (Buşteni, Azuga, 
Poiana Ţapului, Zamora) 

Suceava 

Târgovişte 

Târgu Jiu

Teleorman 

Timişoara 

Vâlcea

Dispecerat Regional

Str. C-tin Dobrogeanu 
Gherea nr. 44

Dispecerat Naţional

Str. Ghiozdanului nr. 6A, 
Sector 1
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BUCUREŞTI BUCUREŞTI CONSTANŢA

Dispecerat Naţional

Str. Octavian Cocărăscu nr.41



Încă de la înfiinţare, compania naţională NEI DIVIZIA DE SECURITATE s-a angajat să exceleze în 
afacerile de securitate, protecţie, pază, transport valori, consultanţă, instalări de sisteme tehnice, 

Mediul social, economic şi politic evoluează constant, la fel şi nevoile de securitate ale clienţilor. Experţii 
noştri în securitate şi protecţie ştiu acest lucru și dezvoltă în permanenţă 
soluţii care să corespundă cerinţelor dumneavoastră sau a companiei 
dumneavoastră.

Nu este suficient să rezolvăm pentru moment problemele, noi suntem aici 
ca să anticipăm nevoile dumneavoastră.

Obiectivul principal al companiei este să depăsim în mod constant 
aşteptările şi să facem ca deciziile în ceea ce priveşte securitatea sa fie cât 
mai uşoare. De aceea, NEI DIVIZIA DE SECURITATE se angajează să fie  
o soluţie de securitate cu servicii complete.

Compania noastră a devenit unul dintre principalii asiguratori de 
securitate şi protecţie din Romania, cu extindere pe tot teritoriul ţării - Arad, 
Argeș, București, Ilfov, Brașov, Bistrița Năsăud, Bihor, Botoșani, Caraș-
Severin, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Turnu 
Severin, Vrancea, Gorj, Iași, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Teleorman și 
Vâlcea.

Strategia companiei este orientată către extinderea standardelor de 
exigenţă în asigurarea protecţiei clienţilor.

SIGURANŢĂ
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Licenţă Pază nr. 0985/P eliberată de Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative.

Licenţă Tehnic nr. 1086/T eliberată de Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative.

Licenţă M.A.P.N. NCAGE 002L + certificare NATO.

Avizare Dispecerat nr. 48373 eliberată de Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative.

Licenţă securitate portuară 34/3581 din 11,09,2007 eliberată de 
Ministerul Transporturilor.

Licenţă de formare profesionala nr. 40/2365/22,05,2007 eliberată 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetărilor.

Certificate de securitate la incendiu nr. 3065, 3066, 3067 / 2009

Autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a 
sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor nr. 1437 / 2011

monitorizări şi intervenţii.



Agenţii patrulelor mobile asigură o prezenţă activă la 
faţa locului.

Patrulele mobile sunt utilizate pentru a le aminti hoţilor şi 
vandalilor ca acel loc este în mod constant monitorizat și 
verificat. Pe lângă patrulare, noi realizăm şi proceduri de 
rutină la locaţia clientului.

Agenţii noştri mobili sunt permanent în contact cu centrul de 
comandă ,folosind în permanenţă aparate de emisie-recepţie 
sau sistemul GSM.
Clienţii sunt protejaţi de programul nostru de răspuns 
rapid.
Acest program trimite echipajul de intervenţie  la alertele 
date de alarme. Înarmaţi cu experienţă şi cunoştinţe, ei 
determină mai întâi seriozitatea alarmei şi intreprind acţiuni 
necesare pentru rezolvarea situaţiei, fiind excelent antrenaţi 
şi susţinuţi de reglementările legale în vigoare.

Un agent va supraveghea premisele clientului la ore aleatorii, 
în timpul zilei şi/sau în timpul nopţii, pentru a se asigura că 
nu au existat pătrunderi neautorizate sau încercări de efracţie. 

Vehiculele patrulei sunt dotate cu dispozitive de radio 
emisie, în legătură permanentă cu Centrul de Securitate, 
astfel încât, în eventualitatea unei urgenţe, 
computerul selectează echipajele cele mai apropiate de 
locul evenimentului.

MONITORIZARE | PATRULARE | INTERVENŢIE RAPIDĂ
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TRANSPORT ŞI ÎNSOŢIRE

Asigurăm servicii de înaltă calitate în ceea ce priveşte  
escorta şi transportul de valori cu personal specializat. 
Ne concentrăm pe menţinerea integrităţii transporturilor 
de mare valoare pe tot parcursul lor. 
Ajusteazăm serviciile pentru a preîntâmpina diferitele nevoi 
a clienţilor. De asemenea, ne asigurăm că instrucţiunile 
clienţilor noştri sunt urmate întocmai. În acelaşi timp,   
asigurăm clienţilor sprijinul şi documentaţia de care aceştia  
au nevoie pe tot parcursul transportului şi depozitării. 
Oferim soluţii conform raportului cost-calitate pentru 
asigurarea siguranţei şi securităţii produselor şi bunurilor 
dumneavoastră de valoare.

SECURITATE CU EFECTIVE UMANE

Ü Prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului,
abuzurilor, incendiilor. Prevenirea, observarea, sau
detectarea oricăror activităţi neautorizate pe o
proprietate privată;

Ü Controlul, regularizarea sau direcţionarea fluxului de
public numai pentru rezolvarea cererilor, direct
specificate pentru asigurarea protecţiei proprietăţii;

Ü Protecţia uneia sau a mai multor persoane fizice
împotriva atacurilor corporale, prin folosirea unui agent
de protecţie personal;

Ü Prevenirea spargerilor, furturilor, tâlhăriilor, sustragerilor
din magazine sau ale altor pierderi similare.

MONITORIZARE PRIN GPS

Ü localizarea autovehiculului în orice moment
Ü analizarea traseului efectuat
Ü rapoarte foi de parcurs
Ü raport combustibil
Ü rapoarte mentenanţă auto
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NEI MEDICA  ASIST este una din cele mai importante companii din sectorul medical privat, compania s-a 
extins rapid, reuşind să se dezvolte, ajungând la un număr de 3 clinici medicale în Bucureşti, 1 dispensar 
în Petrăchioaia - Ilfov şi o reţea de centre la nivel naţional.

NEI MEDICA  ASIST valorifică cu succes experienţa şi profesionalismul celor mai reputaţi specialişti în 
domeniu, îmbinând facilităţile unui diagnostic corect cu posibilităţile de
 tratament corect aplicat și minim invaziv.

Echipa de prestigiu condusă de Președintele Executiv Florentina Neicu, 
Gen. Dr. Dimitrie Lisnic şi Ec. Cristina Ionescu, abordează integrat 
diagnosticul complet şi tratamentul minim invaziv, scopul activităţii în 
cadrul NEI MEDICA  ASIST fiind un act medical corect şi eficient pentru 
pacienţi.

Noi, NEI MEDICA ASIST, încearcăm zi de zi să atenuăm suferinţa 
pacienţilor noştri, să reducem la minimum disconfortul oricărei investigaţii 
sau intervenţii necesare, să stabilim în cel mai scurt timp diagnosticul 
corect şi, cel mai important, să le redăm oamenilor sănătatea... cel mai de 
preţ dar din lumea aceasta.

Centrul medical NEI MEDICA ASIST este o instituţie privată 
multifuncţională de diagnostic, asistenţă şi tratament care acoperă toată 
gama de specialităţi medicale. Utilizăm echipamente şi aparatură 
medicală de ultimă generaţie și asigurăm o evaluare corectă a stării de 
sănătate şi un diagnostic precis şi rapid.

Ne preocupă calitatea actului medical şi punem accent pe:

Ü relaţia medic-pacient;
Ü prevenirea şi profilaxia bolilor;
Ü diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor;
Ü confidenţialitatea actului medical;
Ü acurateţea investigaţiilor paraclinice.

NEI MEDICA ASIST acoperă toată gama de specialităţi medicale cu 
ajutorul echipei formate din cei mai cunoscuţi medici şi profesori 
universitari, prin:

Ü servicii medicale de specialitate;
Ü intervenţii chirurgicale;
Ü analize de laborator;
Ü servicii de radiologie şi imagistică;
Ü servicii stomatologice şi radiologie dentară;

Autorizatie 
DSPMB Nr. 190 
din 16.11.2010

ISO 9001

EFICIENŢĂ
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95029502021-021-

Medicină
de familie
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Telefon: +4 021 230 20 62; Fax: +4 021 230 20 61
Str. Johann Strauss nr. 2A, Sector 2, Bucuresti - Romania

MEDICINA MUNCII

Atribuţiile serviciului de Medicina Muncii:
Ü organizarea şi participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
Ü monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor;
Ü examen medical la angajare – prevăzut în fişa postului;
Ü control medical periodic- prevăzut în fişa postului;
Ü examen medical la reluarea muncii;
Ü examen medical de adaptare;
Ü reabilitarea profesională şi reorientarea profesională în caz de

accident de muncă;
Ü comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în

procesul muncii;
Ü consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la

caracteristicile psiho-fiziologice ale angajatorului;
Ü consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de

sănătate şi securitate la locul de muncă;

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

Clinica NEI Medica dispune de ambulanțe tip B2, A1 și ambulață 
aeriană.  Ambulanța NEI Medica poate asigura atât transferul 
pacienților între domiciliu și unități medicale pentru tratamente, 
investigații medicale, recoltare probe cât și transfer între unități 
medicale sau asistenta medicala la evenimente.

Ü optica medicală; diagnosticare şi tratament;
Ü chirugie estetică şi corporală;
Ü testare psihologică;
Ü medicina muncii;
Ü medicina preventivă;
Ü siguranţa circulaţiei;
Ü fişe port armă;
Ü certificate prenupţiale;
Ü asistenţă medicală de urgenţă;
Ü supraveghere medicală continuă

CONTROL www.neimedica.ro
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Asociaţia pentru 
Securitate la Incendiu

NEI FIRE PROTECTION este o companie structurată în funcţie de cerinţele dumneavostră şi ale 
pieţei de prevenire şi stingere a incendiilor din Romania.  
Fiind una dintre primele firme pe acest segment îşi doreşte sa vină în sprijinul autorităţilor cu 
personal experimentat, proceduri si tehnică de stingere si prevenire avansată. Nei Fire Protection 

pune accentul pe adaptabilitate, dezvoltare si pe menţinerea 
standardelor profesionale la un nivel foarte ridicat.

Activitatea NEI Fire Protection este complexă şi se desfăşoară în 
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare: 

Activităţi de luptă impotriva incendiilor şi de prevenire a acestora;Ü
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;Ü
Activităţi de testări şi analize tehnice;Ü
Alte activităţi cu mijloace specifice din dotare.Ü

NEI Fire Protection asigură serviciu permanent cu pompieri atestaţi 
profesional şi instruiţi în acest sens. Ca atribuţiuni principale: 
prevenirea şi stingerea incendiilor, activităţi de salvare a vieţii în caz de 
incendiu, eliberarea căilor de evacuare, acordarea primului ajutor şi, 
după caz, alarmarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Monitorizarea se va efectua în permanență şi va cuprinde 
supravegherea respectării normelor P.S.I. în incinte sau spaţii 
deschise. Se va acţiona la nivel profesionist pentru eliminarea oricăror 
posibile surse de incendiu, prin luarea măsurilor specifice. 

Se asigură intervenţia cu mijloacele din dotare, acţionând promt la 
stingerea începuturilor de incendii. Serviciile sunt  valabile şi pentru 
parcuri industriale, supermarketuri, zone aglomerate, orase cu circuit 
închis, etc.

PROTECŢIE
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www.neifire.ro

APEL DE URGENŢĂ: 021-9502



Vă oferim un număr mare de servicii în 
conformitate cu legea detectivului şi specializări 
în următoarele domenii:

Ü Cercetări ipotecare, cadastrale, testamen-
tare, etc;

Ü Business intelligence;
Ü Investigaţii privind conduita şi moralitatea

publică a unei persoane;
Ü Investigaţii privind ocupaţia, adresa, starea

civilă, modul de viaţă al unei persoane;
Ü Investigaţii privind bunurile care fac obiectul

unor litigii de natură civilă, comercială,
penală, etc., înstrăinate în scopul prejudicierii
intereselor unei părţi în proces, obţinerea de
probe şi activităţi de recuperare a lor;

Ü Stabilirea de probe în cazuri de adulter şi
hărţuire sexuală sau în alte cazuri de interes
privat;

Ü Răpiri internaţionale în conformitate cu
prevederile Legii 100/1992;

Ü Studii de evaluări psihologice (inclusiv testări
cu poligraful);

Ü Verificarea de documente în arhive,
întocmirea arborelui genealogic;

Ü Verificarea şi supravegherea anturajului
minorilor;

Ü Informaţii pre şi post matrimoniale;
Ü Date privind solvabilitatea şi seriozitatea unei

persoane (fizice sau juridice) potenţială

SERVICII

Membru Fondator 
P.D.P.R.

Licenţă I.G.P.R. nr. 8756/2008
A.N.S.P.D.C.P nr. 9452

LICENŢA
Licenţa 8756 eliberată de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor Autoritatea de 
Supraveghere a Prelucrărilor Datelor cu Caracter 
Personal nr. 9452.

parteneră într-o afacere;
Ü Asigurarea protecţiei împotriva scurgerii de

informaţii dintr-o societate;
Ü Activităţi de grafoscopie;
Ü Sinceritatea declaraţiilor în domeniul

asigurărilor;
Ü Informaţii despre personalul angajat sau în

curs de angajare;
Ü Investigaţii privind rău platnicii şi stabilirea

metodelor legale de recuperare a
prejudiciilor;

Ü Identificarea de noi pieţe de desfacere şi
posibili parteneri de afaceri;

Ü Teste de verificare a integrităţii profesionale;
Ü La cerere efectuăm lucrări la nivel naţional şi

internaţional;
Ü Alte investigaţii la cererea clientului.

Rapoartele întocmite de investigatorii noştri 
nu conţin interpretări personale, ci se 
limitează la a prezenta dovezile, exact aşa 
cum au fost ele stabilite, în conformitate cu 
prescripţiile legale. De aceea, constatările 
efectuate de investigatorii noştri şi oferite 
clienţilor la sfârşitul acţiunii, pot fi folosite în 
justiţie.

COMPANIA DE DETECTIVI NEI este o companie privată, specializată în 
efectuarea de investigaţii profesionale şi supraveghere (filaj). Reputaţia 
noastră în domeniul investigaţiilor private, eficiente şi discrete este 
apreciată de beneficiari. Serviciile oferite de noi sunt la preţuri competitive.
Utilizăm cel  mai performant echipament şi aparatură existentă pe piaţă, 
pentru a obţine rezultatele solicitate.
Conducem investigaţia într-o manieră profesională, discretă, respectând 
solicitările dumneavoastră.

DISCREŢIE
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www.detectivinei.ro

Membru 
World Association 

of Detectives



 Technics  Strategies& ISO 9001:2008 2070/T/19.08.2010 SC-DEASRN 33878

Viziunea, preţurile, suportul tehnic şi termenele de livrare ne-au propulsat 
în topul celor mai bune companii de distribuţie. 

Oferta noastră de distribuţie include echipamente realizate de cele mai 
prestigioase companii din domeniu: SIEMENS, SAMSUNG, BOSCH, 
DSC, PARADOX, BENTEL, JVC, GE, HIKVISION, LG, HP.

Misiunea Nei Technics & Strategies este de a răspunde cererii de sisteme 
de securitate cu o gamă completă, care presupune un mod flexibil de a 
configura oferta în funcţie de cerinţele şi nevoile de securitate ale 
clientului. 

Nei Technics & Strategies este o companie ce are ca domeniu de activitate importul şi distribuţia 
echipamentelor de securitate. 

Participând activ la expoziţii, seminarii, conferinţe, simpozioane interne şi internaţionale reuşim să 
aducem pe piaţa româneasca echipamente de calitate superioară care înglobează tehnologii de vârf din 
domeniul securităţii. 

NEI Technics & Strategies a lansat primul magazin online cu echipamente 
de securitate din România.

Magazinul este destinat tuturor celor interesaţi  de domeniu şi îşi propune să 
exceleze prin preţuri accesibile, calitate şi nu în ultimul rând, prin suport 
tehnic.

SHOWROOM de prezentare a echipamentelor 
deschis în str. Ghiozdanului, nr. 6A, sector 1, 
Bucureşti, de luni pâna vineri între orele 8:00 - 18:00.

Intra pe şi o să rămâifoarte surprins!www.neitechnics.ro  

SHOWROOM Licenţă  2070/T eliberată de 
Ministerul Internelor si 

Reformei Administrative.
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NEI AIR 

Serviciul NEI Air vine ca o soluție la cererea tot mai mare 
de pe piață pentru transport aerian privat și gărzi de corp. 

TRANSFER DE LA / LA AEROPORT
Oferim transfer rapid și sigur iar pentru un plus de confort 
vă punem la dispoziție autoturisme ale unor mărci de 
prestigiu conduse de șoferi profesioniști. 

SERVICII DE PROTOCOL
Pachet complet de „meet & assist”;
Întâmpinare și însoțire

pasageri;
Transport special până la / de la aeronavă (dacă este

cazul);

TRANSPORT AERIAN PRIVAT
Aeronavă Hawker Beechcraft Kingair B 200
Elicopter SA 365N – Dauphin

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

Impreuna cu clinica NEI Medica dispune de ambulanțe tip 
B2, A1 și ambulață aeriană.  

ALTITUDINE



NEI Fashion Style este o companie  in cadrul NEI Holding si are ca domeniu de activitate confectii de 
articole de imbracaminte, echipamente de lucru si lenjerie. 

In sectorul confectiilor de imbracaminte, se produc atat produse proprii-echipament de lucru si 
protectie cum sunt: halate de lucru, salopete, combinezoane, cu 
materii prime , materiale , tipare si modele proprii.

Fabrica de confectii NEI Fashion Style foloseste tehnologie de varf 
din domeniu si se angajeaza sa livreze produse la un nivel  inalt de 
calitate. Fabrica are in dotare linii de productie formate din masini 
simple si speciale – Marca Brother.

Am pus in functiune o fabrica nou construita, utilata complet si 
organizata corespunzator cerintelor tehnice si tehnologice actuale, 
conform standardelor Uniunii Europene.

Oferim servicii de personalizare prin broderie sau serigrafie. 

Fabrica este situata la aproximativ 25 Km fata de Bucuresti in Comuna 
Petrachioaia – Judetul Ilfov.

10

PRODUSE

SALOPETE
HALATE
ECHIPAMENT SMURD
UNIFORME FAST FOOD
ECHIPAMENT DE LUCRU
COSTUME MEDICALE
HALATE MEDICALE
ECHIPAMENT SERVICE AUTO
UNIFORME FIRMA DE SECURITATE
UNIFORME DE LUCRU

FASHION STYLE
FASHION STYLE

ISO 9001

CONFECȚII www.neifashion.ro



NEI HR SOLUTIONS dezvoltă pentru toţi clienţii săi soluţii profesionale în domeniul recrutării şi 
plasării de personal, atât în România cât şi pe plan extern.

Activitatea societăţii constă în plasarea forţei de muncă, în urma unui proces complex de  recrutare şi 
selecţie pe criteriile cerute de către client în profilul profesional.

În procesul de evaluare a candidaţilor urmărim  identificarea acelor 
aptitudini şi acelor trăsături de personalitate care să corespundă 
cerinţelor respectivului post, cât şi culturii organizaţionale respective.

Recrutarea şi selecţia personalului se face cu personal calificat în 
diverse specializări, întru-cât înţelegem că nevoile clienţilor noştri se 
referă la valoare, încredere, comunicare, confidenţialitate.

Obiectivul îl reprezintă furnizarea către clienţii noştri a persoanelor care 
corespund în cea mai mare masură cerinţelor lor.

Specialiştii noştri beneficiază de experienţă şi formare profesională 
care abordează domeniul resurselor umane din diferite unghiuri: 
juridic, organizaţional, administrativ, managerial şi psihologic. 

RECRUTARE
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SERVICII

RECRUTARE PERSONAL

HEAD HUNTING

EXECUTIVE SEARCH

OUTPLACEMENT

DEZVOLTAREA AFACERILOR

CONSULTANŢĂ ORGANIZAŢIONALĂ

EVALUARE PSIHOLOGICĂ

The power to succeed together!

HR SOLUTIONS



Compania NEI Management Consulting are în portofoliul său un 
număr important de societăţi şi companii multinaţionale, cu un 
renume internaţional din ţări cum ar fi: Elveţia, Grecia, Spania, 
Franţa, Germania, Cehia, Moldova, Albania, Serbia și Bulgaria.

În prezent NEI Management Consulting îşi face simţită prezenţa 
atât pe plan naţional cu birouri în Bucureşti, Braşov, Constanţa 
cât şi internaţional cu birouri în Belgrad, Chişinău, Paris, Sofia şi 
Tirana.

NEI Management Consulting a fost înfiinţată pentru a oferi servicii de consultanţă companiilor 
de elită şi societăţilor comerciale, la cel mai înalt nivel.

Scopul nostru este de a vă înţelege afacerea şi de a lucra împreună cu dumneavoastră în 
planificarea şi obţinerea succesului companiei pe care o reprezentaţi.

SERVICII

ISO 9001

CONSULTANŢĂ

Autorizaţie C.N.F.P.A.
Seria 23 Nr. 0000128

COD COR 241205

CONSULTANŢA ECONOMICĂ

BUSINESS INTELLIGENCE

CONSULTANŢĂ PENTRU FINANŢĂRI CU  FONDURI EUROPENE

CURSURI DE FORMATORI

CONSULTANŢĂ DE SECURITATE

CONSULTANŢĂ MEDICALĂ

SECURITATEA ŞI SĂNATATEA ÎN MUNCĂ

CONSULTANŢA HR

CONSULTANŢA IT&C 

PROTECŢIA INFORMAŢIEI

CONSULTANŢA ÎN CONSTRUCŢII 

CONSULTANŢĂ IMOBILIARĂ

Certificat SSM
Nr. 0426/PS 

din 25.08.2011

www.neiconsulting.ro
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NEI Management Consulting - Cabinet individual de avocat Mirela Dumitrescu asigură servicii de 
asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă, în toate ramurile dreptului modern.

Profesionalismul în abordarea oricărei solicitări de servicii juridice, profilul moral construit pe respectul 
faţă de lege şi adevăr, gândirea juridică bazată pe o cultură de specialitate 
solidă, respectarea strictă a confidenţialităţii constituie garanţia menţinerii 
şi dezvoltării valorii profesionale dobândite de compania noastră pe piaţa 
serviciilor avocaţiale.

SERVICII

EXPERIENŢĂ
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www.neilawyers.ro

ISO 9001

Urmând principiile de asigurare a întregii game de servicii privind 
securitatea clienţilor săi, NEI HOLDING, prin Societatea de Avocaţi, 
oferă un plus de siguranţă prin cunoaşterea şi competenţa legală în 
mediul de afaceri românesc.

Serviciile noastre acoperă toate ramurile dreptului intern şi internaţional. De la redactarea de opinii 
legale şi asistenţă juridică în ceea ce priveşte  orice aspect al activităţii clienţilor - persoane fizice sau 
juridice în materie necontencioasă şi până la reprezentarea în faţa  instanţelor de judecată de orice 
grad atat în materie civilă, comercială cât şi în materie penală, depunem fără excepţie toate 
diligenţele şi  mobilizăm importante resurse umane şi logistice de care dispunem în vederea obţinerii 
de rezultate pozitive concrete.

DOMENII DE ACTIVITATE
Compania este recunoscută pentru experienţa sa în domeniul dreptului societar şi corporativ, 
activând pentru societăţi multinaţionale şi locale, în principal toate tipurile de probleme şi chestiuni 
legale aferente, de la consultanţă şi litigii, până la tranzacţii strategice de anvergură. 

Astfel compania se ocupă de:
 Drept comercial şi societar:

 Înfiinţări de entităţi corporative, lichidări,
falimente şi restructurări;

 Dispute corporative, litigii, tranzacţii, arbitraj,
recuperări de creanţe;

 Revizuirea contractelor internaţionale,
contracte între acţionari şi contracte de
subscriere de acţiuni etc.

 Drept fiscal;
 Dreptul penal al afacerilor;

 Proiecte imobiliare, financiare şi de
afaceri:
 Achiziţii, investiţii şi dezvoltări imobiliare;

 Recuperări de creanţe, litigii, concilieri,
căi de rezolvare a litigiilor prin mijloace
alternative;

 Dreptul  muncii;
 Achiziţii publice, concesiuni şi

parteneriat  public-privat.

ANDREEA MIRICIOIU



www.neiview.ro

EVENIMENTE

FIECARE EVENIMENT ESTE UN PROIECT UNIC. 
Imbinam in mod eficient cunostintele si experienta 
mediului de afaceri romanesc cu abilitatile de project 
management pentru a va oferi mai mult decat un 
eveniment. O experienta, un proiect bine implementat, 
un eveniment memorabil si un follow-up de calitate sunt 
toate fetele ale produsului pe care il construim pentru 
fiecare client in parte cu respect si atitudine. 

MARKETING

CREATIE & PRODUCTIE
CREATIE PUBLICITARA, DTP, PRODUCTIE 
PUBLICITARA, WIDE PRINT 
Ceea ce face intr-adevar diferenta nu este ceea ce se 
intampla o data sau de doua ori. Ceea ce facem in 
fiecare zi ne confera intr-adevar un avantaj competitiv. 
Serviciile noastre de productie marketing iau mereu in 
considerare modalitatea in care brand-ul este conectat 
cu potentialul consumator.

Ca o concluzie la cele de mai sus, am putea spune că 
marketingul este acea funcţie a organizaţiei, care prin 
intermediul unor metode şi tehnici ştiinţifice, permite 
identificarea şi satisfacerea, în mod sistematic, a 
nevoilor, cerinţelor şi dorinţelor dumneavoastra in 
scopul de dezvoltare.

INOVATIE
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PARTNERS

PORTOFOLIO www.neiholding.ro



www.neisecuritate.ro
www.neimedica.ro 
www.neifire.ro 
www.detectivinei.ro
www.neitechnics.ro  
air.neiholding.ro 
www.neifashion.ro
www.neihr.ro
www.neiconsulting.ro
www.neilawyers.ro
www.neiview.ro
www.labutefericite.ro
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