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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:

SC INVEST TRUST SRL

ADRESĂ:
Invest Trust SRL Craiova, Piața Garii nr. 3-4, Cod postal 200645

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Consultanță în management și investiții financiare
ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):
-

SIGLA:

WEBSITE:

http://www.practica.investtrust.ro/acasa
E-MAIL:
E-mail: office@investtrust.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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TELEFON:
Telefon: 0351.408.833
FAX:
Fax: 0351.408.834
SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:
SC INVEST TRUST SRL este o firmă cu o istorie de peste 15 ani în domeniul serviciilor de investiţiii
financiare, intermedierilor de tranzacţii de valori mobiliare precum şi consilierii în investiţii, ce se bucură de o
reputaţie solidă atât în Dolj cât şi în ţară.
Firma işi extinde în prezent orizontul de acţiune, către oferirea de servicii de consultanţă în management şi
dispune de resurse umane cu o vastă experienţă în: cercetare sociologică, management general,
managementul proiectelor, economie şi cu o bogată practică individuală în proiecte europene.

PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:
 Modalități de identificare a valențelor profesionale ale tinerilor absolvenți;

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

Propunem ca teme de dezbatere:


De la teorie la practică: un drum mai facil spre găsirea unui loc de muncă pentru studenții
cu profil economic;
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