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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:

S.C. COMTERM INVEST S.R.L TÂRGU MUREȘ
Nr.Of.Reg.Com.J26-677-1999,Cod Unic de Înregistrare nr R-12361289
ADRESĂ:

Str. Rozmarinului nr. 60, Târgu Mureș, jud Mureș

OBIECTUL DE ACTIVITATE:
Lucrări de instalații electrice și tehnice, sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):

SIGLA:

WEBSITE:

www.comterminvest.ro
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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E-MAIL:

comtermterminvestsrl.prcv@yahoo.com

TELEFON:

0722812946

FAX:

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

S.C. COMTERM INVEST S.R.L. a fost infiintata in 1999, capitalul este integral
privat, firma fiind o afacere de familie. Inca de la inceputuri managementul
COMTERM INVEST a depus eforturi pentru a asigura ridicarea la standardele
europene a serviciilor prestate catre clienti, prin accentul pus pe calitatea
lucrarilor executate, respectarea legislatiei in vigoare, prin angajarea de
personal calificat si asigurarea perfectionarii continue a acestora.
COMTERM INVEST este o firma specializata in lucrari de instalatii termice si
tehnologice, cazane termice industriale, instalatii de incalzire civile si
industriale, constructii civile si industriale, constructii de retele de apa si
canalizare, confectii metalice diverse.
In acest scop COMTERM INVEST a obtinut autorizatii ISCIR pentru:

Montare si reparare cazane de abur si apa fierbinte;
 PROPUNERI/
Montare
si reparare
recipient
sub RETEAUA
presiune;DE PARTENERIATE:
SUGESTII
DE ACTIVITATI
PENTRU

Montare si reparare conducte de abur si apa fierbinte;
Construire recipient sub presiune, si conform PT-A1/2000
autorizatiile pentru:
- Montare si punere in functiune;
-Verificare tehnica periodic – autorizare de functionare;
-Service, aferente consumatorilor cu combustibili gazosi sub 300
kW.
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PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

Corelarea programelor de studiu cu cerințele în continuă schimbare
ale pieței muncii pentru a asigura o mai bună pregătire a studenților pentru
viața profesională.
Creșterea importanței acordate practicii profesionale.
Extinderea și consolidarea cooperării între universitate și mediul de
afaceri.

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

Implicarea universității în dezvoltarea personală și de carieră a
studenților săi(servicii de carieră extinse).
Intrarea studenţilor pe piaţa muncii: motivaţii, oportunitǎţi şi dificultǎţi
Creativitate și antreprenoriat. Metode de stimulare a creativității
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