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Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:
Project Management Solution S.R.L.

ADRESĂ:
Constanța, Bld. Ferdinand, nr. 8, etaj 1

OBIECTUL DE ACTIVITATE:
Consultanță în management

ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):
PMS

SIGLA:

WEBSITE:
http://www.pms.ro
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SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:
S.C. PROJECT MANAGEMENT SOLUTION S.R.L. a aparut din necesitatea oferirii
intreprinzatorilor dobrogeni (in special cei mici si mijlocii) a unor solutii pentru conceperea,
implementarea si finantarea proiectelor de dezvoltare. Misiunea noastra este: “sa fim cei care
facem mai sigure, mai prospere si mai eficiente afacerile unui numar atat de mare de firme, incat sa
producem o schimbare pozitiva in mediul economic din regiune”. In atingerea acestui deziderat,
scopul nostru este conceperea unor solutii integrate de management general si financiar, capabile
sa asigure clientilor nostri mijloacele necesare dezvoltarii activitatii. Experienta primilor ani de
functionare ne-a ajutat sa intelegem mai bine asteptarile si nevoile intreprinzatorilor din regiune si
sa extindem aria de operare a societatii si catre alte regiuni. PROJECT MANAGEMENT
SOLUTION a devenit, in cei sase ani de existenta, consultantul unor firme importante din
Constanta, Tulcea,Buzau,Galati,Braila, Vrancea dar si din Bucuresti, Ialomita si Calarasi in
domenii precum: agricultura, industrie alimentara, turism, telecomunicatii, transport si depozitare.

PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:

- Facilitarea schimbului de experienţă între membrii parteneriatului în vederea diseminării
bunelor practici privind creșterea gradului de orientare profesională și compatibilizarea
cunoștințelor teoretice dobândite de studenții, cu cerințele și nevoile activității profesionale
viitoare;
- Lărgirea reţelelor informaţionale în vederea îmbunătățirii șanselor de inserție ulterioară a
studenților pe piața muncii.

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

- Succesul unor stagii de intership
- Împărtăşirea experienţei proprii privind implementarea noilor cunoştințe practice în
conținutul disciplinelor predate
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