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OFERTA  DE  SERVICII DE  EVALUARE 

I. DATE PERSONALE, CALIFICARE şi  EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ 

Nume / Prenume SKOKAN  Niculae, evaluator autorizat UNEAR, leg.16143 

Adresă Bdv. George Enescu nr.2, bloc 7, scara D, ap.24, Suceava, cod poştal 720196 

Telefon +40 230520101                        Mobil: +40 744643637 

Fax +40 230520101 

Web site; E-mail www.nskokan.eu;  office@nskokan.eu  

  STUDII  
                                                   Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Competenţele profesionale dobândite 
                        Furnizorul de formare   

 
Perioada 

                Calificarea / diploma obţinută             
   Competenţele profesionale dobândite 
                            Furnizorul de formare    

 
                                               Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

   Competenţele profesionale dobândite 
                      

    Furnizorul de formare  
 

                                               Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
                                             

   Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

                                      Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută            

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Perioada 
Funcţia / postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele angajatorului 

 
Perioada 

Funcţia / postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele angajatorului 
 

Perioada 
Funcţia / postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele angajatorului 

   
2007 
Evaluator autorizat  UNEAR  

   Evaluare Instrumente Financiare (EIF)  
   ANEVAR Bucureşti 

 
 1994 
 Evaluator autorizat  UNEAR 
 Evaluare întreprinderi (EI) 

   ANEVAR Bucureşti 
 
Octombrie 2012 
Consultant de învestiţii, autorizat CNVM nr. PFR04CIPF/330029 
Aplicarea analizei fundamentale, analizei tehnice şi analizei de risc 
Constituire portofoliu, oportunităţi şi riscuri, proceduri de analiză 

   Centrul de pregătire financiară MILLENIUM Bucureşti 
 
octombrie 2004 – iulie 2006 
Diplomă de master în EXPERTIZĂ TEHNICĂ ŞI EVALUARE FINANCIARĂ 

  Universitatea ŞTEFAN CEL MARE din Suceava 
Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 
 
octombrie 1996 – septembrie 2000 
Economist licenţiat, diploma de licenţă în profilul economic, turism şi servicii 
Universitatea ŞTEFAN CEL MARE din Suceava,  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

 
septembrie 1974 – iunie 1979 

  Inginer diplomat, diploma de inginer în profilul mecanic, tehnologia construcţiilor de maşini 
Institutul Politehnic GHEORGHE ASACHI din Iaşi 
Facultatea de Mecanică 

 
 
 

  august 1994 – martie 2012 
  Şef reprezentanţă, analist de investiţii 
  Monitorizare şi administrare portofoliu, reprezentare acţionariat 
  Societatea de Investiţii Financiare MOLDOVA  SA 
 
  septembrie1984 – august 1994 
  Inginer şef, şef atelier proiectare, inginer proiectant 
  Proiectare tehnologică şi producţie rulmenţi 
  CCSITROA Braşov – URB Rulmenţi Suceava  SA 
 
  August 1979 – septembrie 1984 
  Şef secţie MUG, inginer proiectant 
  Coordonare producţie MUG, proiectare tehnologică 
  Întreprinderea de maşini unelte Suceava 

http://www.nskokan.eu/
mailto:office@nskokan.eu
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II. ACTIVITATEA  DE  SERVICII  DE  EVALUARE - REEVALUARE 

II.a. SCURTĂ PREZENTARE A EXPERIENŢEI PERSONALE. 
Perioada 1994 – în prezent  mi-a permis cumularea unei experienţe privind evaluarea întreprinderilor  EI şi 

din anul 2007 evaluarea activelor financiare (actual – instrumente financiare) EIF , respectiv:   
 

 Evaluarea de societăţi supuse privatizării prin vânzarea de acţiuni:  
SC PRIVILEGE SA Fălticeni, SC P.P.S.  SA  Mălini; 

 Evaluarea activelor unor societăţi aflate în diferite situaţii patrimoniale sau economico-financiare, pentru: 
vânzarea/cumpărarea de active funcţionale sau nefuncţionale de natura clădiri industriale, clădiri speciale, 

spaţii comerciale, clădiri tip depozite şi clădiri de birouri, cu sau fără dotare (bunuri mobile):      
SC OBCINA SA Rădăuţi, SC HUMOREANCA SA Gura Humorului, SC NADA FLORILOR INDUSTRIAL SA 

Fălticeni, SC FIBRACIS SA Suceava, SC INTERCARP PRODLEMN SRL Broşteni, SC TEHNOUTIL SRL Suceava, SC 
LEGUME FRUCTE SA Vatra Dornei, SC ALIPIND SA Fălticeni, SC CETATEA SA Suceava, SC PIETRELE DOAMNEI 
SA Câmpulung Moldovenesc, SC ARBUSTUM SA Todireşti, SC AGROMEC SA Rădăuţi, SC ŢARA DE SUS SA 
Suceava, SC VITALUEX SA Rădăuţi, SC TRANSPORT REPARAŢII BUCOVINA SA Suceava, SC TRANSLOC SA 
Suceava, SC COMCEREAL SA Suceava, SC AGROMEC SA Fălticeni, SC BUCOVINA TEX SA Rădăuţi, SC METCHIM 
BUCOVINA SA Suceava, SC AGROMEC SA Ilişeşti, ROMATSA Bucureşti, SC BREBENEL SRL Gura Humorului, SC 
CAPRIFOI SRL Gura Humorului, 

bunuri, aport la capitalul social: SC MARELBO SRL Vicovu de Sus, SC NICOLIS SRL Vicovu de Sus; 
reevaluarea clădiri-terenuri pentru raportarea financiară: SC HUMOREANCA SA Gura Humorului; 

 Evaluarea afacere respectiv firma PETACOIMPEX SRL Suceava 

 

Prin natura activităţii celor 18 ani într-o societate de investiţii financiare,  am acumulat experienţa corelării evaluării cu 
activităţile de analiză şi raportare financiară, expertiză tehnică şi managementul activelor. 

II.b.  EVALUAREA. 
 Evaluările se utilizează tot mai fregvent iar pieţele financiare şi alte pieţe se bazează pe acestea pentru 
includerea în situaţiile financiare, pentru conformarea la reglementări sau pentru sprijinirea activităţii de garantare a 
creditării sau de tranzacţionare. Întreaga activitate de evaluare aplică în exclusivitate Standardele Internaţionale de 
Evaluare (IVS), pentru toate tipurile de active şi scopuri ale evaluării.  

 Cadrul general al IVS cuprinde definiţii, principii şi concepte de evaluare general acceptate pe care se bazează 
Standardele Internaţionale de Evaluare. Standardele ediţia 2011 se folosesc ca obligaţie universală din anul 2012.  
 „ Procesul de evaluare impune evaluatorului să aplice raţionamente imparţiale cu privire la încrederea care 
trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o 
evaluare să fie credibilă, este important ca acele raţionamente să fie receptate ca fiind aplicate într-un mediu care 
promovează transparenţa şi minimalizează influienţa oricăror factori subiectivi care înfluienţează procesul.“ alin.2 - IVS – 
cadrul general. 

 „ Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un 
cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 
au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere“ alin.30 – IVS – cadru general 
 

II.c. BUNURI (ANSAMBLUL DE BUNURI)  PENTRU  CARE  SE  ACORDĂ  SERVICII  DE  EVALUARE. 
Serviciul de evaluare oferit are drept obiect şi obiective următoarele: 

 Societăţi în ansamblul acestora, pentru stabilirea unei valori de piaţă a  afacerii, în scopul stabilirii unei 
valori destinate unei informări sau/şi tranzacţionării; 

 Activele de natura terenurilor şi imobilelor, individual sau/şi în ansamblul, care compun societate, pentru 
stabilirea unei valori de piaţă în vederea informării sau/şi tranzacţionării; 

 Bunurile mobile individuale sau/şi în ansamblu, din componenţa societăţii sau care constituie aporturi la 
capitalul social, în scopul stabilirii unei valori destinate unei informări sau/şi tranzacţionări; 

 Acţiunile societăţii, în scopul determinării unei valori destinate operaţiunilor pe piaţa de capital sau alte 
pieţi. 
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II.d.  OFERTA SERVICIILOR  DE  EVALUARE 

 Prin autorizarea ca evaluator de întreprinderi (afaceri) EI respectiv evaluator de instrumente financiare EIF şi în 
baza experienţei acumulate pot fi abordate următoarele obiective care privesc serviciile de evaluare (reevaluare): 
 

A. Evaluarea societăţii supuse unei tranzacţii financiare (evaluarea afacerii) 

B. Evaluarea activelor societăţii aflate în diferite situaţii patrimoniale sau economico-financiare: 

- vânzarea/cumpărarea de active funcţionale sau nefuncţionale de natura clădiri industriale, clădiri speciale, 
spaţii comerciale, clădiri tip depozite şi clădiri de birouri, cu sau fără dotare (bunuri mobile); 

- evaluarea de bunuri mobile (după autorizare); 
- reevaluarea clădiri-terenuri pentru raportarea financiară; 

C. Evaluarea acţiunilor societăţilor de tip SA în vederea unor schimbări majore privind patrimoniul sau acţionariatul: 

 Divizarea de societati; 

 Fuziunea de societăţi; 

 Răscumpărarea acţiunilor  la transformarea societăţii în societate de tip „ închis “ (delistare); 

 Răscumpărarea acţiunilor la schimbarea sediului social sau o obiectului principal de activitate; 

 Evaluarea de societăţi în vederea aplicării procedurii falimentului; 

 
   III. TARIFE  ŞI  ONORARII. 

Pentru activităţile de evaluare se vor percepe tarifele fără TVA, stabilite prin insumarea onorariilor 
evaluatorului/rilor şi colaboratorilor şi costurilor materiale aferente (materiale, deplasări, etc).. 

Pentru operaţiile premergătoare, de elaborare şi verificarea evaluării, onorariul perceput este cuprins în 
intervalul 10 - 20 EURO pe oră, funcţie de tipul şi complexitatea evaluării, plătibil la cursul oficial de schimb din ziua când 
se predă raportul de evaluare, pe baza unui grafic de încadrare la un termen de predarea. Termenul este condiţinat de 
obţinerea informaţiilor referitoare la societate sau/şi activele supuse evaluării. Costurile materiale şi de deplasare vor 
completa valoarea tarifului perceput care nu conţine TVA. 

 
   IV.INFORMAŢII  FINALE 

Pentru informaţii suplimentare sunteţi învitat să ne contactaţi prin telefon – GSM  +40744643637 şi fix  
+040230520101, fax  +040230520101,  respectiv pe adresa de mail  office@nskokan.eu  sau pe website   
www.nskokan.eu .  Pentru completarea contractului de servicii şi a programului de lucru se va stabili locaţia de comun 
acord. 

Vă mulţumim pentru interesul acordat şi vă aşteptăm să deveniţi clientul nostru. 

Niculae SKOKAN, evaluator EI, EIF 

 

………………………………….. 

 

Prezentul prospect de servicii de evaluare mă oblig să îl înmânez clienţilor, anterior angajării prestării 
serviciului,  

mailto:office@nskokan.eu
http://www.nskokan.eu/

