
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accace nume ște un 
nou Managing 
Director în România  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Bogdan Badea  
Managing Director 
Tel.: +40 75 230 5311 
Email: bogdan.badea@accace.com 
 

www.accace.com  

 

Ca urmare a extinderii anun țate la începutul anului, grupul Accace a 

finalizat în cel de-al doilea trimestru componen ța echipei de conducere la 

nivel global și regional, ceea ce înseamn ă o serie de modific ări care au 

impact și asupra României. 

 

Astfel, începând cu luna iunie, Mihaela Pašek - Vîrlan , după un an de 

coordonare a activităților din Ungaria și doi ani de coordonare a biroului Accace 

din Romania, va deveni unul dintre primii Manageri Regionali ai grupului. 

Mihaela sărbătorește anul acesta 6 ani în Accace, fiind persoana care a înființat 

și condus departamentul de servicii corporate în Romania înainte de a prelua 

responsabilitatea de Managing Director în Ungaria. Pe lângă atribuțiile aferente 

funcției de Manager Regional, Mihaela își va păstra și responsabilitățile de 

Group Business Development și Marketing Director. 

 

În funcția de Managing Director al Accace în România, a fost numit Bogdan 

Badea , a cărui experiență pe piața serviciilor de externalizare, precum și cei doi 

ani de dezvoltare și promovare a brandului Accace, l-au recomandat pentru 

preluarea responsabilităților în Romania.  

 

Bogdan intenționează să continue proiectele deja demarate inițial în funcția de 

Business Development Manager, privind dezvoltarea portofoliului de clienți în 

România, precum și dezvoltarea unor soluții personalizate la nivel global, 

adresate clienților care au ales serviciile de externalizare salarială și contabilă 

oferite de grupul Accace. 

 

Reamintim că în prezent grupul Accace oferă servicii complete de externalizare 

(outsourcing) și consultanță fiscală și legislativă, atât prin intermediul birourilor 

sale deschise în Cehia, Germania, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Romania, 

Slovacia, Ucraina și SUA, precum și prin intermediul partenerilor săi din Austria, 

Brazilia, Bulgaria, Croația, China, India, Luxemburg, Olanda, Rusia, Serbia, 

Slovenia, și Turcia.  
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Following the recent worldwide expansion, Accace ha s finalized in the 

second quarter of the year the structure of its man agement team, at both 

group and local level, which has an impact on the R omanian branch as well. 

 

Therefore, starting June 2013, Mihaela Pašek – Vîrlan, after being a Managing 

director in Hungary for 1 year and in Romania for 2 years, has been assigned to 

represent the company as one of the two Regional Directors of Accace group. 

Mihaela is celebrating this year 6 years within the company, being the person who 

has established the corporate department in Romania, before taking over the 

managerial responsibilities in Hungary. In addition to the new duties as Regional 

Director, at group level, Mihaela will remain responsible of business development 

and marketing activities.  

 

The new Managing Director for Accace in Romania starting June, is Bogdan  

Badea , who comes with a significant experience in outsourcing market, as well as 

two years of developing and promoting Accace’s brand in Romania, recommending 

him for the new position. 

 

Bogdan intends to continue the projects started while he was holding the Business 

Developent Manager responsibilities, projects that are meant to increase 

company’s clients portfolio in Romania.  Moreover, he will continue to promote the 

implementation of unique IT solutions developed globally for Accace’s clients.  

 

We would like to remind you that Accace is offering full outsourcing and 

consultancy  services, through the already established offices in Czech Republic, 

Germany, Hungary, United Kingdom, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and 

USA as well as via its trusted and long-time partners in Austria, Brazil, Bulgaria, 

Croatia, China, India, Luxembourg, Netherlands, Russia, Serbia, Slovenia and 

Turkey.  

 


