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  Verificare firme   Analiză și date integrate

Căutare BPI

Căutare MO partea a IV-a

Căutare Administratori și Asociați







Verificări financiare și legale 
complete despre toate firmele 
din România

Analiză și prospecție

Portofoliu de companii cu 
monitorizare și alerte incluse

Consolidări firme









Analiză fiscală pe portofoliul de 
companii, cu monitorizare inclusă 

API și date integrate





  Motor de căutare inclus

BUSINESS INFORMATION
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  Verificare dosare

Calendar juridic cu alerte și integrare cu calendarul de 
pe telefon

Notificare în timp real a oricărei modificări apărute 
pentru dosarele de interes pentru tine





Dosare în instanță – portofoliu cu monitorizare inclusă

Buletinul Procedurilor de Insolvență





  Suport pentru informații legale

LEGAL INFORMATION
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  Câștigul tău

Ministerul Finanțelor
 

ANAF
 

RECOM 
PPortal Just
 

AEGRM
 

SEAP
 

BPI
  

MO

















  Sursele datelor noastre

Acces la toate datele complete și actualizate ale firmelor existente în 
Romania: de la date generale precum date de contact, asociați și 
administratori și conexiunile acestora, până la date financiare: datorii 
ANAF, risc de insolvență, statut TVA etc.  În plus și date juridice: dosare in 
instanță, legislatie si jurisprudență. Dacă ești în căutare de noi 
colaboratori, vei avea acces și la modulul de selecție a firmelor selectând 
criterii relevante pentru activitatea ta. 

FlFlexibilitate și adaptabilitate rapidă la nevoile afacerii tale prin 
personalizarea ofertelor.





TU ȘI NOI, REZULTATELE
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  Beneficiile tale din serviciile noastre

KYC (know your customer)
 

AML (Anti Money Laundering)
 

Credit Risk
 

CCompliance & Due-Diligence
 

Credit management
 

înaintea achitării unui avans pentru 
o marfă pe care nu ești sigur că o 
vei primi
  

înainte de a iniția un parteneriat 
nou cu o companie
 

când îți propui dezvoltarea afacerii 
prin identificarea de piețe și nișe de 
clienți noi
  

verificare SPLIT TVA înainte de plata 
furnizorilor



















  Ai nevoie de serviciile noastre

O afacere există prin partenerii, clienții și furnizorii ei. Pentru ca ea să fie 
sigură și solidă, e necesar ca toți colaboratorii săi să fie, de asemenea, 
stabili. Problemele unui furnizor (cum ar fi TVA anulat) pot avea un impact 
financiar serios asupra afacerii tale. Sau chiar mai rău, un client neplătitor 
iți poate trimite firma în insolventă.
 
INCREDEREINCREDEREA este esența unei relații de business, însă aceasta trebuie 
fundamentată. Aici te ajută platforma noastră: poți accesa toate informațiile 
necesare într-un singur loc astfel încât să îți poți valida în orice moment 
partenerii de afaceri și să poți lua cele mai bune decizii. 

Termene.ro reprezintă o plasă de siguranță pentru afacerea ta. Informațiile 
noastre sunt complete, ușor de folosit și actualizate. 

TU ȘI NOI, PARTENERIATUL
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Aici ca să te susținem în dezvoltarea afacerii tale.

Pregătiți să ne adaptăm nevoilor tale de business și să integrăm platforma cu 
fluxurile și procedurile de lucru din cadrul companiei tale.

Termene.ro – o companie 100% românească cu o creștere spectaculoasă în 
ultimii 3 ani, cu peste 3000 de clienți mulțumiți, dedicată inovației și 
îmbunătățirii continue a serviciilor oferite.







  Suntem

financiare și legale complete

actualizate în timp real, ușor de
înțeles și analizat

într-o platformă extrem de
prietenoasă

Despre toate companiile din România.







   Oferim informații

Lucrăm cu cei mai buni profeșioniști în domeniul IT, financiar și legal, astfel încât 
soluțiile și serviciile noastre să fie la cel mai înalt standard.

  Prețuim calitatea, profesionalismul și atenția la detalii

Pentru ca tu să îți alegi partenerii în
siguranță și afacerea ta să crească. 

   De ce?
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Întotdeauna ne asigurăm că oferim soluții echitabile și 
echilibrate din punctul de vedere al costului, astfel încât 
peste 90% din clienții noștri au achiziționat pachete de 
servicii personalizate pentru nevoile lor.

  Creăm pentru afacerea ta

Susținem existența și dezvoltarea relațiilor cu clienții, 
partenerii și furnizorii punând la dispoziție informații 
financiare și juridice complete. Și ce este cel mai important: 
informațiile oferite sunt sigure, accesibile și actualizate 
asigurând verificarea oricărei companii, oricând pentru a 
putea lua întotdeauna deciziile corecte. Pentru că știm că 
afacerea ta este importantă și are nevoie de siguranță, 
proprotejare și dezvoltare.

  Știm care sunt soluțiile pentru că te ascultăm

  Legalitatea datelor

Datele noastre sunt obținute 100% din surse legale.

  Confidențialitate

În procent de 100%, toate verificările sunt confidențiale.

  Siguranța datelor

În prezent avem 5 servere dedicate într-un Data Center în 
Franța, plus 2 de back-up în locații naționale diferite.

DE CE SĂ ALEGI TERMENE.RO?
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  Au încredere în noi

  Mulțumim!

www.termene.ro

contact@termene.ro 0344 803 100 


