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SPONSORI

 S.C. RONERA RUBBER S.A.http://www.ronera.ro/S.C. RONERA RUBBER S.A. este o companie inovativă şi dinamică ce investeşte permanent înretehnologizare şi dezvoltare. In acelaşi timp, aceasta urmăreşte să-şi diversifice industriile încare activează pentru a putea gestiona cât mai bine fluctuaţiile pieţelor interne şi internaţionale.Misiunea RONERA este de a dezvolta, produce şi comercializa produse şi servicii din domeniularticolelor din cauciuc şi plastic destinate industriei auto, precum şi altor domenii de activitatedin piaţa internă şi externă, cu respectarea, totodată, a obligaţiilor legate de protecţia mediuluişi responsabilitate socială.
 BRD – GSG

https://www.brd.ro/BRD este unul din liderii pieţei bancare pentru persoane fizice. Ea numără 2,3 milioane declienţi, care intră în contact cu banca prin intermediul sucursalelor clasice, al internetului, altelefonului mobil, dar şi cu ajutorul unui call center performant. BRD se află în topul băncilorcare activează pe piaţa creditelor pentru persoane fizice şi pe cea a cardurilor bancare. Forţa devânzare a băncii acţionează printr-o reţea de 900 de unităţi. Banca este unul dintre mariifinanţatori ai IMM-urilor, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de corporatebanking din România.BRD-GSG consideră că educaţia este esenţială pentru dezvoltare, pentru crearea unor comunităţiînfloritoare şi inspirarea tinerilor în a-şi atinge potenţialul.
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 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 competitivepentru piaţa românească, prin echipa sa de profesionişti, dedicaţi ideii de calitate şi excelenţă înafaceri. Promovează şi implementează tehnologii şi servicii de înaltă calitate, oferindu-leclienţilor soluţii complete de echipamente de birotică, adăugând, astfel, valoare reală activităţiiacestora.Din anul 1993, activitatea ROEL a crescut în mod constant şi semnificativ, în relaţie directă cudezvoltarea pieţei. Extinderea afacerii a atras, deopotrivă, un portofoliu semnificativ de clienţi şio binemeritată recunoaştere a calităţii produselor şi a standardului serviciilor, combinate înmod armonios în soluţiile profesionale oferite beneficiarilor. În ultimii şapte ani, afacerea s-aextins continuu, determinând deschiderea a încă 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, oacoperire naţională eficientă a României şi dispunând de peste 200 de specialişti angajaţipermanent.
 S.C. TEAM LEADERSHIP CONCEPT S.R.L. PITEŞTI

Firma a fost înfiinţată ca o consecinţă  a necesităţii  dezvoltării competenţelor şi abilităţilortinerilor aflaţi la început de cariera pentru adaptarea şi obţinerea performanţelor dorite încă dela primul loc de muncă. Cursurile de leadership, dezvoltare personală şi  management al cariereiconstituie, astfel, principalul obiect de actvitate.
Cui ne adresăm?
 Tinerilor absolvenţi de liceu sau facultate pentru  dezvoltarea unui management alcarierei;
 Celor care deţin statutul de angajat, indiferent de domeniul de activitate, care îşi dorescsă devină mai buni în ceea ce fac în fiecare  zi;
 Tuturor celor care ocupă o funcţie de conducere sau coordoneaza echipe;
 Întreprinzătorilor cu mici sau mari afaceri care îşi doresc creşterea veniturilor şi implicital succesului ;
 Companiilor şi angajatorilor  care vor să crească performanţele prin şi cu ajutoruloamenilor;
 Oricui conştientizează că potenţialul propriu este mai mare decât ceea ce fac în prezentşi doresc să-l pună la treabă pentru a-şi îmbunătăţi viaţa.Se pare că natura umană ne-a înzestrat cu capacitatea de a evalua cu uşurinta orice altăpersoană din jurul nostru, mai puţin propria persoană. Tu când ţi-ai făcut ultima dată oevaluare? Dacă ai facut acest lucru măcar o dată în viaţă, ţi-ai dat seama că cel mai greu decondus nu este o afacere, un proiect sau o echipă; în realitate cel mai greu de condus estepropria persoană.
Înscrie-te acum GRATUIT la cursul „Cele 21 de legi ale leadershipului” şi te ajut să afli
nivelul tău de leadesrhip.  (oferta valabila in perioada 17.03.2017 – 17.04.2017)
„Toţi marii leaderi au înţeles că principala lor responsabilitate este autodisciplina şi progresul
personal” - spune John Maxwell.



3

Pregăteste-te pentru un loc de muncă mai bun! Învaţă să-ţi creezi destinul şi să-ţi conduci
viaţa printr-un management al carierei adecvat calităţilor tale!
Uită-l pe „NU AM TIMP ” şi pe „NU POT”. ACŢIONEAZĂ! Decide acum să-ţi îndeplineşti cele
mai îndrăzneţe vise!
Totul depinde doar de TINE!Contactează-mă la companiadeleadership@gmail.comhttp://alinaandrei.johnmaxwellgroup.ro/despre-mine.html
 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 gamădiversificată de produse de panificaţie, precum şi cozonaci, realizate din ingredinte de cea maibună calitate şi coapte într-un cuptor tradiţional cu lemne, oferind acel un gust inegalabil, atâtde drag românilor.
 TAJ – THE SECRET GARDEN - ATELIER FLORAL

Bdul Frații Golești nr. 13, Piteștihttp://tajboutique.ro/povestea-noastra/
Poți să îi treci pragul și să admiri florile zilnic.

Cu multă creativitate, dedicație, educație în designul floral, îndrumați de floriști recunoscuți lanivel internațional, cu câteva străluciri și flori delicate, Atelierul Floral TAJ – THE SECRETGARDEN a înflorit pentru toți cei ce iubesc florile. Ni se propun concepte noi, executate cupasiune, cu elemente speciale, pentru evenimente încântătoare.Se creează aranjamente florale care să transmită armonie și emoții și se oferă servicii de designfloral într-o manieră modernă, dinamică. Se creează o experiență personalizată pentru fiecareclient.
Acest atelier de flori este pentru tine!

 FUNDAŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ȘTIINŢĂ ȘI CULTURĂ ”PROF. UNIV. DR.
ALEXANDRU PUIU”

VĂ MULŢUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE!

FUNDAŢA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

“PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PUIU”


