UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR PENTRU
MODERNIZAREA REȚELEI
ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE
AMENDAMENT 1 LA CERERE PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES
SERVICII DE CONSULTANȚĂ- CONSULTANT INDIVIDUAL
INGINER INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE

Prezentul Amendament se emite în cadrul procedurii de selecție a unui consultant individual
inginer instalații termice și sanitare

Articolul unic
”Expresiile de Interes trebuie depuse în limba română, la adresa menționată mai jos până la
data de 29 aprilie 2022, orele 14:30, ora locală. Expresiile de Interes vor fi însoțite de
Curriculum Vitae (CV), inclusiv copii după documente suport relevante (copii după actele de
studii, diplome, certificări, atestări, recomandări, carte de muncă, contracte de muncă,
adeverințe, recomandări, etc) și certificat de înregistrare emis de O.N.R.C.”
Consultanții pot solicita informații suplimentare prin depunerea de solicitări scrise, prin email
sau la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 8:30 – 16:30 (luni-joi) și
8:30 – 14:30 (vineri).
Expresiile de Interes vor fi transmise în format scris la adresa de mai jos (prin poștă sau pe
e-mail) până la data de 29 aprilie 2022, orele 14:30, ora locală. UMPMRSU își rezervă
dreptul de a respinge aplicațiile primite după data specificată mai sus sau la o altă adresă.

Se modifică și se va citi
Expresiile de Interes trebuie depuse în limba română, la adresa menționată mai jos până la
data de 13 mai 2022, orele 14:30, ora locală. Expresiile de Interes vor fi însoțite de
Curriculum Vitae (CV), inclusiv copii după documente suport relevante (copii după actele de
studii, diplome, certificări, atestări, recomandări, carte de muncă, contracte de muncă,
adeverințe, recomandări, etc) și certificat de înregistrare emis de O.N.R.C.
Consultanții pot solicita informații suplimentare prin depunerea de solicitări scrise, prin email sau
la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 8:30 – 16:30 (luni-joi) și 8:30 –
14:30 (vineri).
Expresiile de Interes vor fi transmise în format scris la adresa de mai jos (prin poștă sau pe email) până la data de 13 mai 2022, orele 14:30, ora locală. UMPMRSU își rezervă dreptul de
a respinge aplicațiile primite după data specificată mai sus sau la o altă adresă.
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