
AMIRAS C&L Impex SRL

   

S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. 

 

Anunț lansare  

Competiție de Proiecte de Cercetare – 2016 

SC AMIRAS C&L  Impex SRL, TÂRGOVIȘTE organizează Competiție de proiecte 

de  cercetare  –  2016  cu  tema:    ”Studiu  privind  optimizarea  funcționării 

rețelelor electrice de iluminat public” 

‐ Sursa de finanțare: Integral privat SC AMIRAS C&L Impex SRL 

TÂRGOVIȘTE 

‐ Perioada de depunere a propunerilor de proiecte: 24 ianuarie 2016 ‐ 

24 februarie 2016 (data poștei) 

‐ Evaluarea propunerilor de proiecte la nivel individual: 25 – 29 

februarie 2016 

‐ Stabilirea consensului: 7‐8 martie 2016 

‐ Durata contractului: 12 luni. 

Documente de interes: 

1. Metodologie de selecție 

2. Calendarul competiției 

3. Model aplicație 

4. Fișa de evaluare 

‐ Propunerea de proiect de cercetare se va depune la sediul SC AMIRAS 

C&L Impex SRL TÂRGOVIȘTE, Strada Constantin Brâncoveanu, nr. 66A, 

Târgoviște 130120. 

E‐mail: off ice @ amirasro  

 Tel: +40 245 215 813 

Fax: +40 245 215 813 

DIRECTOR GENERAL 

Ing. Ion STANCU 
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