
Parteneriat pentru Performanță

CITY SQUARE CENTER



Fără obiective, dezvoltarea noastră ar 
fi doar un joc de noroc. Rolul nostru 
este să te ajutăm să ajungi cât mai 
eficient la țintele propuse. Consultanții 
CSC sunt aici să se asigure că nevoile 
tale sunt întâmpinate cu soluții sigure, 
bine făcute și implementate la timp. 

Suntem aici ca tu să îți 
atingi obiectivele.

Avem maturitatea necesară să înțelegem și 
să respectăm importanța timpului 
personal. Călătoriile, timpul petrecut cu cei 
dragi, cititul sau înotul - fără astfel de 
momente, nu ai avea energia și claritatea 
necesară să iei deciziile importante. Suntem 
aici pentru a-ți facilita accesul la acest timp. 

Suntem aici ca tu să fii 
acolo unde vrei să fii.

Miza parteneriatului nostru este evoluția. 
Pentru asta, este esențial să te bucuri de 
etapele din drumul tău. Să îi savurezi 
reușitele, dar și obstacolele. Noi ne 
asigurăm că ai timpul necesar să faci 
toate acestea. Pentru ca tu să te ocupi de 
important, noi ne ocupăm de restul.  

Suntem aici ca tu să te 
bucuri de drumul tău.

Dezvoltarea aduce cu sine schimbări: timpul devine din ce în ce mai greu 
de gestionat; oamenii care depind de tine sunt mai mulţi. Tu, însă, trebuie 
să prioritizezi, să găseşti echilibrul - doar aşa îţi poţi continua evoluţia. Din 
respect pentru efortul, timpul şi valorile care te ghidează, îţi oferim 
suportul nostru: un parteneriat pentru performanţă.

Bine ai venit la City Square Center, 
locul unde afacerea ta creşte o dată cu tine! 



Servicii contabilitate şi gestiune economică

Audit financiar contabil

Contabilitate PFA

Legislaţie financiară

Fiscalitate

Legislaţia muncii

Salarizare 

Administrare de personal

Contracte colective

Certificate A1

Managementul Resurselor Umane

Medierea conflictelor de muncă

Evaluarea angajaţilor

Audit legislaţia muncii

Permise de muncă

Securitate în muncă

Evaluarea factorilor de risc profesional

Protecţia muncii pe şantiere de construcţii

Coordonare şantiere de construcţii

Prevenirea incendiilor (PSI)

RSVTI

Cercetare accidente de muncă

Audit securitate şi sănătate în muncă

Echipamente de protecţie

Instruirea salariaţilor

Recrutare

Punere la dispoziţie

Închiriere de personal

Detaşare intracomunitară

Administrare de personal şi salarizare

Control medical la angajare

Control medical periodic

Analize medicale

Înfiinţări firme

Modificări firme

Suspendări şi Lichidări firme

Contracte comerciale

Legislaţia muncii europene – directive UE

Dreptul muncii în România

Dialog social 

Orientare în carieră

Dezvoltare personală

Training 

Evaluarea angajaţilor

Contabilitate

Resurse Umane

Protecția Muncii

Leasing de personal

Medicina Muncii

Drept Comercial 

Dreptul Muncii

Coaching



Ia legătura cu noi!
E-mail: office@citysquare

Adresă: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7,  etaj 3, birou nr. 49A, sector 6, București, România

Telefon: 004 0740 003 980


