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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:
SC CONTIMFORM SRL

ADRESĂ:
Str. Traian, Nr.64, Bl.K3, Sc. C, Ap.75,
900716, CONSTANTA, ROMANIA

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Obiectul principal de activitate: Contabilitate și servicii contabile
Asistenta şi consultanţă pentru începerea unei afaceri
Servicii profesionale de evidenţă contabila - contabilitate
Consultanţă şi asistenţă economico-financiara şi fiscala
Consultanţă şi asistenţă managerială şi servicii de management financiar
Servicii de salarizare
Expertiză. Evaluare. Audit. Fuziuni / Lichidari Societati
ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):

SIGLA:

SC CONTINFORM SRL
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul
superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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WEBSITE:

http://www.continform.ro

E-MAIL:

office@continform.ro

TELEFON:

0744 368.238
0241/584036

0241/584036

FAX:

0241/584036

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

Servicii de contabilitate oferite de SC CONTINFORM SRL:
 înregistrarea cronologică a documentelor primare în articole contabile;
 întocmirea jurnalelor de cumpărări și vânzări, stabilirea TVA de plată/rambursat;
 întocmirea ștatelor de plată, stabilirea obligațiilor legate de salarii;
 întocmirea registrului jurnal și a balanței de verificare lunare;
 stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru
plata acestora;
 întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;
 întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 întocmirea și depunerea fișelor fiscale;
 bugetul de venituri și cheltuieli;
 fluxuri financiare și cash flow;
 contabilitate financiară și de gestiune;
 alte situații financiare specifice activității;
 organizarea departamentului financiar contabil;
 reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice
și ale ITM;
consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala;
expertiza contabila; audit si fuziuni / lichidari societati;
intocmire dosare credite, dosare leasing;
obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
Axaefectuarea
prioritară 1de
„Educaţia
şi formarea
profesională
în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
punctaje
cu administratia
financiara;
societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul
superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

1. Educație versus experiență: care este cu adevărat cea mai bună alegere la
angajare?

2. Este adaptat învățământul superior economic românesc la nevoile
pieței muncii?

PROPUNERI DE TEME DE DISCUȚII PENTRU FORUMUL WEBSITEULUI PROIECTULUI
DEDICAT ACTIVITATILOR DIN RETEAUA DE PARTENERIATE:

Propunem ca teme de dezbatere:
 Ce trebuie să spunem și ce trebuie să nu spunem la un interviu la angajare?
 Cât de bine pregătiți suntem pentru piața muncii
 Orientarea în carieră – cât de mult te poate ajuta?
 Oricine este de înlocuit al locul de muncă – adevărat sau fals?
 Care este cea mai mare slăbiciune a ta? Cum ai răspunde la această întrebare la
un interviu la angajare?
 Care este cea mai bună tehnică de automotivare pentru a obține cel mai bun
rezultat?
 Ce înseamnă a avea succes pentru tine?

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul
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Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

