
International Scientific Conference
”Accounting and Finance – the global languages in business”, 3rd Edition

Piteşti, March 29, 2018

PRINCIPAL PARTNERS AND SPONSORS SPACE

 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

https://www.bcr.ro/
Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România,incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe decapital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe. BCReste banca Nr.1 în România după numărul de clienţi şi banca Nr.1 pe segmentele de economisire şi creditare.BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienţilor şi după numărulcelor pentru care BCR este principală instituţie cu care fac banking.BCR oferă gama completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 22 de centre deafaceri si 22 birouri mobile dedicate companiilor şi 514 unităţi retail localizate în majoritatea oraşelor dinîntreaga ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca Nr.1 din România pe piaţa tranzacţiilor bancare,clienţii BCR având la dispoziţie cea mai mare reţea naţională de ATM-uri - peste 2.500 de bancomate șimultifuncționale, de POS-uri - 17.800 de terminale pentru plată cu cardul la comercianţi, precum şi serviciicomplete de Internet banking, Mobile Banking, Phone-banking şi E-commerce. * *Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.000 deangajați deservesc 16,1 milioane de clienți în cadrul a 2.600 de filiale din 7 țări (Austria, Republica Cehă,Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia). La sfârșitul lui 2017, Erste Group deținea active totale în valoarede 220,7 miliarde EUR, înregistra un profit net de 1,31 miliarde EUR, precum și un indice al capitalului comunde rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,4%.
 S.C. ROEL S.R.L.http://www.roelgroup.com
S.C. ROEL S.R.L. este o companie dinamică, înfiinţată în 1991, care asigură servicii competitive pentru piaţaromânească, prin echipa sa de profesionişti, dedicaţi ideii de calitate şi excelenţă în afaceri. Promovează şiimplementează tehnologii şi servicii de înaltă calitate, oferindu-le clienţilor soluţii complete de echipamente debirotică, adăugând, astfel, valoare reală activităţii acestora.Din anul 1993, activitatea ROEL a crescut în mod constant şi semnificativ, în relaţie directă cu dezvoltareapieţei. Extinderea afacerii a atras, deopotrivă, un portofoliu semnificativ de clienţi şi o binemeritatărecunoaştere a calităţii produselor şi a standardului serviciilor, combinate în mod armonios în soluţiileprofesionale oferite beneficiarilor. În ultimii şapte ani, afacerea s-a extins continuu, determinând deschiderea aîncă 24 de birouri în ţară, în oraşele Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Bistriţa,Buzău, Cluj-Napoca, Constanţa,Craiova, Deva, Giurgiu, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Tg. Jiu şi Timişoara,asigurând, astfel, o acoperire naţională eficientă a României şi dispunând de peste 200 de specialişti angajaţipermanent.
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 CENTRUL COMERCIAL AUCHAN PITEȘTI GĂVANA

http://auchan.ro/Grupul Auchan este o companie internațională, necotată labursă, cu 89,8% din capital deținut de familia Mulliez și 10,2% de colaboratori. Este organizat pe cinci divizii:hipermarketuri, supermarketuri, Immochan, Banca Accord și E-commerce.Auchan Retail România deține 33 de hipermarketuri şi 6 magazine de proximitate MyAuchan, acoperind 18județe și Municipiul București. Reţeaua are peste 280.000 m2 suprafaţa netă de vânzare, circa 11.000 deangajaţi, o cifră de afaceri de peste 1,2 miliarde de euro în 2016. Ambiția Auchan România este: ”O companieDiscount și Rentabilă, Modernă și Responsabilă, cu colaboratori talentați, profesioniști, pasionați și pregătiți săasculte clientul, pentru a cuceri împreună inima clienților noștri și pentru a face din Auchan magazinul preferatal tuturor românilor”. Acțiunile de responsabilitate socială vizează atât colaboratorii – condiții de muncă,egalitate de șanse, formări, cât și societatea civilă – prin donații, ajutoare umanitare, proiecte pentrucomunitățile locale.
 S.C. SALF S.R.L.

http://www.salfgrup.ro/

SaLF este o companie care activează în piața de distribuție FMCG și servicii logistice (depozitare și transport)din Regiunea Muntenia. Firma a fost înființată în anul 1991, activând la început doar în domeniul distribuțieien-gros. Începând cu anul 1999, SaLF s-a dezvoltat accelerat, adresând specific segmentele de distribuție FMCGdin categoriile: bere, băuturi răcoritoare, ape minerale, cafea, țigări, dulciuri și alte produse alimentare. Dinanul 2016 Compania a intrat și în piața serviciilor logistice de depozitare și transport, încheind parteneriate cucompanii multinaționale tot din sectorul de piață FMCG. Unul dintre factorii care au determinat succesul esteorientarea permanentă, a întregii echipe, către calitate, în relația cu furnizorii și clienții.
SaLF dispune de: 3 spații de depozitare (2 în Argeș și 1 în Dâmbovița), poziționate strategic pentru un fluxoptim de distribuție; soluții de depozitare modulare pentru depoz ite; flotă auto parc distribuție modernă, cucapacități variate (3 – 17 paleți) care să acopere toate tipurile de clienți din piata (bulk/non bulk); întregul parcauto (distribuție și vânzări) monitorizat GPS; soluție software pentru optimizare rute distribuție și rutevânzări; infrastructură software dedicată optimizării activității companiei.
 COFETĂRIA GABRIELACofetăria Gabriela vă oferă o gamă variată de produse atât de cofetărie, cât şi depatiserie. Pe lângă produsele clasice de cofetărie, binecunoscute de toată lumea,amandine, savarine, ecler cu ciocolată etc., aici puteţi găsi şi reţete proprii. Văașteptăm în cofetăriile Gabriela din Comuna Domnești - strada Barbu StefănescuDelavrancea nr. 1; Curtea de Arges - Centru - Bulevardul Basarbilor (lângăBiserica Sf. Gheorghe); Curtea de Arges - Complex Ivancea - Strada Valea Iașuluinr. 1; Pitești - Bulevardul Exercițiu nr. 79 ( vis-a-vis de Supermarketul JAM).Primim comenzi pentru ocazii festive: torturi, candy bar, cozonaci de casă, prăjituri de casă.
Comenzi la telefon: 0766407451, 0744514667
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 S.C. CARBURO PRODCENTER S.R.L.

COMUNA COTMEANA, Jud. Argeş

Telefon: 0248/242242Cu douăzeci de ani de experienţă în domeniu,Brutăria Cotmeana oferă clienţilor săi o gamă diversificată de produse de panificaţie, precum şi cozonaci,realizate din ingredinte de cea mai bună calitate şi coapte într-un cuptor tradiţional cu lemne, oferind acel ungust inegalabil, atât de drag românilor.
 FLORĂRIA ALTCEVA PITEȘTI

Bdul I.C. Brătianu, lângă Pasajul Magnolia,
Piteşti
Telefon: 0746109232; 0770481550; Email: contact@floraria-altceva.ro
http://www.floraria-altceva.ro/BINE AI VENIT ÎN "GRĂDINA" MEA!Cine sunt eu ? Se pare că cea care va împlini visurile voastre, vă va aduce un gram de fericire cu ajutorulFLORILOR , aceste minunate "fiinţe" indispensabile sufletului nostru, în orice ocazie. Ne naştem, iubim,străbatem drumul întortochiat al vieţii şi ... chiar şi la final, totdeauna o floare e alături de noi în cele maispeciale momente. Deci, înarmează-te cu răbdare, fă-ţi o cafea bună şi hai să hoinărim împreună prin "grădina"mea, pe a cărei poartă scrie: FLORĂRIA-ALTCEVA.

 COFETĂRIA ALEXANDREI

www.cofetariaalexandrei.ro

Cofetăria Alexandrei a apărut în februarie 2014 din dragoste pentru ”cevadulce de calitate”, pentru acel ”dulce” pe care să îl savurezi în sânul familiei, înliniștea căminului. Dorim să oferim clienților ceea ce pregătim cu dragostea șipriceperea a doi maeștri cofetari și a zece ajutoare de nădejde. Suntem ocofetărie micuță, cochetă și de încredere. Cei ce iubesc ”dulcele” sunt sigurclienții noștri. Vă oferim cele mai rafinate dulciuri, create cu pasiune în laboratorul propriu. Folosim doaringrediente naturale proaspete!Gama oferită de noi este variată: prăjituri la kilogram, prăjituri la bucată, torturi personalizate, torturi denuntă/botez, torturi evenimente, dulciuri evenimente (Candy Bar), produse de patiserie.
Locații: Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor, bloc 42, tel. 0740548540

Pitești, Bulevadrul Republicii nr. 100, tel. 0771668083
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 FUNDAŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ ”PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU
PUIU”

THANK YOU FOR INVESTING IN SCIENTIFIC RESEARCH!

FUNDAŢA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

“PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PUIU”


