
 

 
                                                                                                                                                                                        Pag. 1 din 14 

 
 

ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU  
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 

Anexa VI/OI/6 Manualul de evaluare, selecție și contractare POR 2014-2020, ed II, vers.0 

Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.3/A/1  

 

Rezultatul evaluării tehnice și financiare 

 

Nr.  1154/OI/23.01.2018 
 
În atenţia:   BENONI  MORUZI  

Functia: Primar  

Denumire 
solicitant:   

COMUNA ARONEANU  

Adresa:   Str. Principala, comuna Aroneanu, judetul Iasi, cod postal 707020, 
România,  

Telefon:   0232.299.255  

Fax:   0232.299.255  

E-mail:   primariaaroneanu@yahoo.com  

Cod SMIS: 116915  

Titlul cererii de finanţare: ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI SI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU 

PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI  

Axa prioritară: 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale  

Prioritate de investitii: 8.1.  Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale 
și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 
locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale Grup Vulnerabil: persoane 
varstnice  

Stimate Domn, 

În urma evaluării tehnice și financiare a proiectului ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI SI UNITATE DE 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI (cod 

SMIS 116915 ), vă informăm că acesta a obținut 64 de puncte. Vă aducem la cunoștință următoarele 

observații referitoare la proiectul propus, vis-a-vis de (sub)criteriile de evaluare: 
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Criteriu Punctaj final 

1. Contribuţia proiectului la implementarea planurilor de acțiune aferente 
documentelor strategice relevante   4 

(maxim 4 puncte, punctaj cumulativ 1.1+1.2+1.3+1.4) 
1.1. Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia 
Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor 
Vârstnice 2014 - 2020 

1 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei informatiilor transmise prin raspunsul la solicitarea de 
clarificari apreciez ca proiectul asigura implementarea masurilor incluse in „Strategia Nationala 
pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice 2014 – 2020”, obiectivul 
vizat prin proiect fiind „Accentuarea imaginii sociale a populatiei varstnice si promovarea participarii 
sociale” prin implementarea masurilor prioritare „Promovarea participarii persoanelor varstnice la 
activitati sociale si fizice prin evenimente dedicate” si „Incurajarea voluntariatului” prin „(...) 
antrenarea in activitatile centrului a unui numar de 20 de voluntari din randul persoanelor varstnice 
active ce nu au dificultati in desfasurarea activitatii curente (...)”. 

Observatii evaluator 2: Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in „Strategia 
Nationala pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice 2014 – 2020”, 
respectiv "(...)Accentuarea imaginii sociale a populatiei varstnice si promovarea participarii sociale 
prin implementarea masurilor prioritare:  
- Promovarea participarii persoanelor varstnice la activitati sociale si fizice prin evenimente dedicate;  
- Incurajarea voluntariatului.(...)". 

 
1.2. Prin proiect  se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia naţională 
privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 

1 

Observatii evaluator 1: In urma analizei ìnformatiilor transmise prin raspunsul la solicitarea de 
clarificari apreciez ca proiectul asigura implementarea masurilor Strategiei nationale privind 
incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, vizand urmatoarele masuri si initiative:  
• dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzând persoanele vârstnice şi alte grupuri 
vulnerabile prin infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijire la 
domiciliu si stabilirea de colaborari cu ONG-uri de profil, cu precadere din judetul Iasi ce vor veni in 
sprijinul dezvoltarii si elaborarii de activitati specifice ce vor spijini incluziunea sociala a persoanelor 
varstnice. 
 • participarea sociala a persoanelor varstnice din comunitate prin semnarea de contracte de 
voluntariat cu persoane varstnice active ce doresc sa sprijine atat activitatea centrului de zi cat si a 
unitatii de ingrijire la domiciliu.  
Grupul tinta definit in cererea de finantare este de 250 de persoane varstnice din comuna Aroneanu, 
judetul Iasi din care 130 femei si 120 barbati. 

Observatii evaluator 2: Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in „Strategia nationala 
privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020”, respectiv "(...) 
 •dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzand persoanele varstnice si alte grupuri 
vulnerabile prin infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijire la 
domiciliu si stabilirea de colaborari cu ONG-uri de profil, cu precadere din judetul Iasi ce vor veni in 
sprijinul dezvoltarii si elaborarii de activitati specifice ce vor spijini incluziunea sociala a persoanelor 
varstnice.  
• participarea sociala a persoanelor varstnice din comunitate prin semnarea de contracte de 
voluntariat cu persoane varstnice active ce doresc sa sprijine atat activitatea centrului de zi cat si a 
unitatii de ingrijire la domiciliu. (...)". 

 
1.3. Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse intr-o strategie integrată 
de dezvoltare urbană (SIDU) 

1 
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Criteriu Punctaj final 

Observatii evaluator 1: Prin proiect nu se asigura implementarea masurilor incluse intr-o Strategie 
integrata de dezvoltare urbana(SIDU), locul de implementare al proiectului fiind Comuna 
Aroneanu,jud. Iasi. Conform Ghidului specific, pagina 20, acest criteriu nu se aplica, iar punctajul 
acordat acestui criteriu va fi maxim (1 punct). 

Observatii evaluator 2: Din documentatia depusa nu reiese faptul ca prin proiect se asigura 
implementarea masurilor incluse intr-o strategie integrata de dezvoltare urbana (SIDU). Acest criteriu 
nu se aplica acestui proiect, conform Ghidului specific, pagina 20, iar punctajul acordat este maxim. 

 
1.4. Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in strategia naţională a 
persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020 

1 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei informatiilor transmise in raspunsul la solicitarea de 
clarificari, rezulta ca prin proiect va fi asigurat accesul la serviciile sociale infiintate inclusiv a 
persoanelor cu dizabilitati, atat infrastructura cat si logistica fiind adaptate necesitatilor specifice 
acestei categorii printr-o serie de facilitati prevazute in proiect, respectiv:  
• construirea unei rampe pentru acces persoane cu dizabilitati; 
 • includearea unui lift in interiorul cladirii pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la 
etajul 1 al centrului de zi; 
 • crearea unei toalete special amenajate pentru persoane cu dizabilitati ; 
 • crearea unei unitati de ingrijire la domiciliu ce va sprijini persoanele cu dizabilitati din comunitate. 
 
In concluzie, prin proiect se asigura cadrul pentru implementarea masurilor vizate prin Strategia 
nationala „O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati” 2016-2020. 

Observatii evaluator 2: Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia nationala 
„O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati” 2016—2020 aprobata prin HG 655/2016, 
respectiv "(...) 
 • construirea unei rampe pentru acces persoane cu dizabilitati 
 • includearea unui lift in interiorul cladirii pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la 
etajul 1 al centrului de zi  
 • crearea unei toalete special amenajate pentru persoane cu dizabilitati 
 • crearea unei unitati de ingrijire la domiciliu ce va sprijini persoanele cu dizabilitati din comunitate 
(...)". 

 
2. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de 
investiție/POR  

13 

(maxim 36 puncte, punctaj cumulativ: 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8) 
2.1. Proiectul  se propune pentru  localităţile  în care se înregistrează un procent 
mare al populaţiei vârstnice în total populaţie pe localitate, calculat după datele 
înregistrate la recensământul din 2011 (ponderea pe ţară a persoanelor vârstnice este 
de 16,1% din total populaţie - cf. rezultate recensământ 2011)/punctaj  

0 

40% < procent 
30% < procent ≤ 40% 
20% ≤  procent ≤ 30%  
procent<20% 
Observatii evaluator 1: In conformitate cu Tabel criteriul 2.1 "Procent persoane varstnice", potrivit 
recensamantului din 2011, Comuna Aroneanu avea un numar total de 3.402 de locuitori, dintre care 
532 erau persoane peste 65 de ani, rezultand un procent de 15,64% din total populatie. 

Observatii evaluator 2: Conform specificatiilor Solicitantului din cadrul cererii de finantare pag.16, 
coroborate cu Tabel criteriul 2.1 "Procent persoane varstnice", potrivit recensamantului din 2011, 
Comuna Aroneanu avea un numar total de 3.402 locuitori dintre care 15,64 % erau persoane peste 65 
de ani. 

 
2.2. Proiectul se propune pentru localităţi care includ  zone marginalizate 0 
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Criteriu Punctaj final 

Proiectul se propune în unităţi administrativ teritoriale în care procentul populaţiei ce trăieşte în 
zone marginalizate depăşeşte 12 %  (12% < procent) 
Proiectul se propune în unităţi administrativ teritoriale în care procentul populaţiei ce trăieşte în 
zone marginalizate se încadrează între  6,1 %  şi  12  % (6,1% ≤ procent ≤ 12%) 
Observatii evaluator 1: Conform Atlasului zonelor rurale marginalizate si al dezvoltarii umane locale 
din Romania (pag.296), proiectul se implementeaza intr-o unitate administrativ teritoriala care nu 
include zone marginalizate. 

Observatii evaluator 2: Proiectul nu se implementeaza intr-o unitate administrativ teritoriala in care 
sunt incluse zone marginalizate, conform publicatiei "Atlasul zonelor rurale marginalizate si al 
dezvoltarii umane locale din Romania", pagina 296. 
 
2.3. Proiectul se propune într-o localitate în care nu există nici un centru de servicii 
sociale (maxim 4 puncte) 

4 

a. Proiectul se propune într-o localitate în care nu există nici un centru de servicii sociale 
sau 
b. Proiectul se propune într-o localitate în care nu există nici un centru de servicii sociale 
pentru persoane vârstnice 
sau 
c. Proiectul se propune într-o localitate în care există cel puțin un centru de servicii sociale 
pentru persoane vârstnice 

Observatii evaluator 1: Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi, prin adresa 
nr.10995/11.05.2017, certifica faptul ca proiectul se propune într-o localitate pe raza careia nu 
exista nici un tip de servicii sociale acreditate conform Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii 
in domeniul serviciilor sociale. 

Observatii evaluator 2: Conform adresa nr. 10995/11.05.2017 emisa de AJPIS Iasi se confirma faptul 
ca in cadrul comunei Aroneanu, nu exista acreditat nici un furnizor de servicii sociale. 
 
2.4. Proiectul se propune în localitate rurală 3 

Proiectul se propune în localitate rurală 
Proiectul nu se propune în localitate rurală 

Observatii evaluator 1: Proiectul se propune intr-o localitate rurala: Comuna Aroneanu, judetul Iasi. 
Observatii evaluator 2: Proiectul se propune pentru implementare in Comuna Aroneanu, judetul Iasi. 

 
2.5. Proiectul se propune în judetele cu mare disparitate de dezvoltare intre urban si 
rural (IDUL 2011 urban - IDUL 2011 rural) 

3 

20 < (IDUL 2011 urban - IDUL 2011 rural) 
10 ≤ (IDUL 2011 urban - IDUL 2011 rural) ≤ 20 
(IDUL 2011 urban - IDUL 2011 rural) < 10 
Observatii evaluator 1: Proiectul se propune in judetul Iasi care are indice de disparitate de 
dezvoltare rural-urban de 40 conform Ghid de investitii pentru proiecte locale: drumuri comunale si 
infrastructura sociala” , Anexa A, Indicele dezvoltarii umane locale, precum si Tabel criteriul 2.5, 
coloana 4, obtinut prin scaderea IDUL 2011 urban – IDUL 2011 rural. 

Observatii evaluator 2: Proiectul se propune intr-un judet cu indicele de disparitate de dezvoltare 
intre urban si rural = 40 (IDUL 2011 urban-94 - IDUL 2011 rural-54). 
 
2.6. Proiectul se propune în localităţi mici 2 
5000 locuitori < nr. locuitori    

4001 locuitori ≤ nr. locuitori ≤ 5000 locuitori 
3000 locuitori ≤ nr. locuitori ≤ 4000 locuitori 
nr. locuitori < 3000 locuitori 
Observatii evaluator 1: Proiectul se propune in cadrul unei localitati cu 3.402 locuitori. 
Observatii evaluator 2: Proiectul se realizeaza in Comuna Aroneanu, judetul Iasi, care are o populatie 
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Criteriu Punctaj final 

de 3.402 locuitori. 

 
2.7. Adecvarea investiţiei la structura demografică, economică şi socială a judeţului; 
se notează A sau B sau C; Daca se face mai mult de un centru se notează fiecare şi se 
face media aritmetica 

1 

Observatii evaluator 1: In conformitate cu documentatia de finantare, proiectul se propune in 
localitatea Aroneanu, in care: 
 A. Pentru unitate de ingrijire la domiciliu - procentul persoanelor varstnice ce au dificultati in 
desfasurarea activitatii curente si nu beneficiaza de ajutorul nici unei persoane fata de total persoane 
vârstnice este de 6,39%; 
 B. Pentru cantina sociala - nu este cazul; 
 C. Pentru centru de zi - procentul populatiei de peste 65 de ani, care nu are dificultati in activitatea 
curenta din total populatie, este de 92,67%, fiind mai mare decat media pe tara (85,95%).  
 Media aritmetica a punctajelor acordate este: 0 + 2 = 2:2 = 1 punct. 

Observatii evaluator 2:  
 A. Pentru unitati de ingrijire la domiciliu - proiectul se propune in localitati in care procentul 
persoanelor varstnice ce au dificultati in desfasurarea activitatii curente si nu beneficiaza de ajutorul 
nici unei persoane fata de total persoane varstnice este 6,39%. (0 puncte)  
 B. Pentru cantina sociala – nu este cazul; 
 C. Pentru Centre de zi - proiectul se propune in localitati in care procentul populatiei de peste 65 de 
ani, care nu are dificultati in activitatea curenta din total populatie, este de 92,67%. (2 puncte). 
Media aritmetica a punctajului este: 0+2 = 2/2 = 1 punct. 

 
 

A. Pentru unităţi de îngrijire la domiciliu 
Proiectul se propune în localităţi in care procentul persoanelor vârstnice ce au dificultăţi în 
desfăşurarea activităţii curente şi nu beneficiază de ajutorul nici unei persoane faţă de total 
persoane vârstnice este: 
25% ≤ procent 
15% ≤ procent < 25% 
10% ≤ procent < 15% 
 procent < 10% 
B. Pentru cantine sociale 
Proiectul se propune intr-o localitate in care procentul populaţiei de peste 65 de ani fără 
pensie şi fără loc de muncă din total populaţie de peste 65 de ani, este: (media pe ţară este 
de 3,64% - nivel 2011) 
20% ≤ procent 
10% ≤ procent < 20% 
3,64% ≤ procent < 10% 
procent < 3,64% 
C. Pentru centre de zi 
Proiectul se propune în localităţi în care procentul populaţiei de peste 65 de ani, care nu are 
dificultati in activitatea curenta din total populatie, este mai mare sau egal cu media pe tara 
(85,95) - prelucrare după datele publice de la recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011 
95% < procent ≤ 99,99% 
90% < procent ≤ 95% 
85,95% ≤ procent ≤ 90% 
procent < 85,95% 

2.8. Proiectul se adresează comunităţilor cu pondere mare de populaţie de etnie romă 0 
20% ≤ procent populaţie rromă 
10% ≤ procent populaţie rromă < 20%   
procent populaţie rromă < 10%   
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Criteriu Punctaj final 

Observatii evaluator 1: Conform "Tabel criteriul 2.8", anexa la Ghidul specific 8.3 A, in comuna 
Aronenanu nu sunt persoane de etnie roma. 

Observatii evaluator 2: In cadrul comunei Aroneanu, judetul Iasi, conform "Tabel criteriul 2.8", anexa 
la Ghidul specific 8.3 A, nu se gasesc persoane de etnie roma. 

 
3. Calitatea și maturitatea proiectului  18 
(maxim 25 puncte, punctaj cumulativ: 3.1+3.2) 
3.1. Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului)  0 
a. Contractul pentru execuţia Proiectului Tehnic este semnat 
SAU 
b. Proiectul Tehnic este întocmit 
SAU 
c. Autorizaţia de Construire este emisă 
SAU 
d. Contractul de lucrări este semnat 
Observatii evaluator 1: La data depunerii cererii de finantare nu era contractat proiectul tehnic. In 
cadrul documentatiei depuse sunt incluse documentatia tehnico-economica (faza SF cu elemente 
DALI), studii teren (geotehnic si topografic), expertiza tehnica si auditul energetic. 

Observatii evaluator 2: Proiectul se depune la faza SF. 

 
3.2. Calitatea documentaţiei tehnico-economice  18  
(punctaj cumulativ a+b+c+d+e+f) 
a. Soluțiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate în DALI/SF 
sau PT după caz, conduc la realizarea obiectivului de investitie cu respectarea 
cerintelor specifice clasei de importanță a constructiei. 

5 

Observatii evaluator 1: Soluțiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate în 
documentatia tehnico-economica conduc la realizarea obiectivului de investitie cu respectarea 
cerintelor specifice clasei de importanță a constructiei. Conform HG nr. 766/1997 constructia se 
incadreaza in Clasa de importanta C (constructii de importanta normala) si conform normativului 
P100-1/2013 constructia se incadreaza in Clasa de importanta III (curenta).   
Conform evaluarii realizate in cadrul expertizei tehnice sunt necesare urmatoarele interventii la 
structura existenta:  
- lucrari de camasuire perimetrala a fundatiilor si a peretilor exteriori de caramida; 
- inlocuirea sarpantei si invelitorii;  
- realizarea unei pardoseli armate;  
- centura din beton armat monolit deasupra zidurilor pentru rezemarea noului planseu din beton;  
- realizarea unei structuri de rezistenta independente pentru extinderea propusa. 
 
In urma investigatiilor vizuale, la fata locului, s-au constatat urmatoarele: 
A. Corp de cladire existent  
- finisaje exterioare: tencuieli cu praf de piatra degradate, fara izolatie termica; 
- tamplarie exterioara / interioara din lemn, in stare avansata de degradare; 
- invelitoarea din tabla zincata deteriorata; 
- jgheaburi si burlane in stare avansata de degradare; 
- s-au constatat zone fisurate atat la peretii exteriori cat si la peretii interiori si plafoane datorate 
infiltratiilor;  
- finisaje interioare: zugraveli simple si lavabile, placaje ceramice, pardoseli ciment sclivisit cu 
linoleum in stare relativ buna; 
- instalatiile sanitare – nu exista;  
- instalatii termice – nu exista; 
- lipsa izolatie termica; 
- lipsa echipamente antiincendiu; 
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- lipsa sistem antiefractie. 
 
B. Incinta 
- imprejmuiri si porti – nu exista; 
- alei incinta – nu exista; 
- trotuare perimetrale – fisurate, fracturate, deplanate si dislocate in anumite portiuni; 
- accese / circulatii auto – nu exista; 
- sistematizare verticala – nu exista. 
 
Concluzii: situatia constatata la vizita in teren corespunde cu situatia existenta descrisa in 
documentatia tehnico-economica. 

Observatii evaluator 2: In urma analizei documentatiei tehnice depuse de solicitant (faza SF) apreciez 
ca solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate conduc la realizarea 
obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanta a constructiei. 
Conform HG nr. 766/1997, constructia se incadreaza in Clasa de importanta C (constructii de 
importanta normala) si conform normativului P100-1/2013 constructia se incadreaza in Clasa de 
importanta III. 
In urma investigatiilor vizuale, la fata locului, s-au constatat urmatoarele: 
 
A. Corp de cladire existent  
- finisaje exterioare: tencuieli cu praf de piatra degradate, fara izolatie termica; 
- tamplarie exterioara / interioara din lemn, in stare avansata de degradare; 
- invelitoarea din tabla zincata deteriorata; 
- jgheaburi si burlane in stare avansata de degradare; 
- s-au constatat zone fisurate atat la peretii exteriori cat si la peretii interiori si plafoane datorate 
infiltratiilor;  
- finisaje interioare: zugraveli simple si lavabile, placaje ceramice, pardoseli ciment sclivisit cu 
linoleum in stare relativ buna; 
- instalatiile sanitare – nu exista;  
- instalatii termice – nu exista; 
- lipsa izolatie termica; 
- lipsa echipamente antiincendiu; 
- lipsa sistem antiefractie. 
B. Incinta 
- imprejmuiri si porti – nu exista; 
- alei incinta – nu exista; 
- trotuare perimetrale – fisurate, fracturate, deplanate si dislocate in anumite portiuni; 
- accese / circulatii auto – nu exista; 
- sistematizare verticala – nu exista. 
 
Concluzii: situatia constatata la vizita in teren corespunde cu situatia existenta descrisa in 
documentatia tehnico-economica. 

 
b. Soluțiile prezentate în DALI/SF sau PT după caz, sunt coerente și corelate, în 
documentele specifice, din perspectiva indeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile 
cf legii 10/1995 privind calitatea  în construcții,  cu modificările și completările 
ulterioare. 

5 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei precizarilor si documentelor retransmise prin raspunsul la 
solicitarea de clarificari apreciez ca solutiile tehnice propuse prin proiect sunt in conformitate cu 
standardele, normele si normativele in vigoare si sunt bazate inclusiv pe studii de teren, expertiza 
tehnica, audit energetic, recomandarile din studiul istoric si constatari la fata locului ale 
proiectantului de specialitate. Solutiile prezentate in DALI sunt coerente si suficient corelate în 
documentele specifice, din perspectiva indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii 
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10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.      
 
 Prin proiect sunt propuse urmatoarele interventii principale:      
 1. Rezistenta:  
 - lucrari de camasuire perimetrala a fundatiilor si a peretilor exteriori de caramida; 
 - inlocuirea sarpantei si invelitorii; 
 - realizarea unei pardoseli armate;  
 - centura din beton armat monolit deasupra zidurilor pentru rezemarea noului planseu din beton;  
 - realizarea unei structuri de rezistenta independente pentru extinderea propusa;  
2. Arhitectura:   
 - realizarea de finisaje interioare si exterioare; 
 - izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de polistiren ignifugat, inclusiv protectia acestuia 
si aplicarea tencuielii exterioare;  
 - prevederea de tamplarie din lemn la interior si PVC la exterior; 
 - sistem de acoperis cu sarpanta din lemn, astereala din scanduri, bariera de vapori, retea de sipci si 
tabla ondulata.   
3. Dotarea construcţiei: 
 - apă potabilă pentru grupurile sanitare va proveni de la reteaua stradala;  
 - canalizarea apelor uzate la reteau de canalizare;  
 - instalatii de încălzire cu radiatoare si kit in pardoseli, cu agent termic apă caldă de la centrala 
proprie pe combustibil solid;  
 - instalaţii electrice;  
 - mobilier specific;  
 - deseurile menajere se vor colecta la europubele plasate pe platforma din incinta.  
Vor fi achizitionate echipamente cu şi fără montaj, respectiv dotări, în conformitate cu Lista 
echipamentelor. 

Observatii evaluator 2: In urma analizei documentatiei tehnice depuse de solicitant, apreciez ca 
solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate conduc la realizarea 
obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanta a constructiei. 
 
c. Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru 
implementarea proiectului. Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din 
punctul de vedere al evaluatorului şi justificate de catre solicitant prin citarea unor 
surse independente si verificabile (statistici oficiale, preţuri standard etc.) sau prin 
rezultatele unei cercetari de piaţă efectuate de solicitant, minim trei oferte de preţ. 
Se vor utiliza şi informaţiile cuprinse în Nota privind încadrarea în standardele de 
cost. 

3 

Observatii evaluator 1: Costurile sunt rezonabile, suficiente si necesare pentru implementarea 
proiectului.  
In conformitate cu „Nota privind încadrarea în standardele de cost” si ofertele atasate la 
documentatia de finantare, apreciez costurile pe unitatea de resurse utilizate ca fiind partial 
justificate de catre solicitant prin mentionarea/citarea unor surse independente si verificabile 
(statistici oficiale, preturi standard etc.) sau rezultatele unei cercetari de piata efectuate de 
solicitant prin prezentarea de minim trei oferte de pret.  
Pentru lucrari (arhitectura, rezistenta, instalatii) costurile sunt certificate doar prin declaratia 
proiectantului (fara sa fie prezentate statistici oficiale, preţuri standard etc.), iar pentru 
echipamente si dotari costurile au fost stabilite pe baza a 3 oferte de pret de la furnizori, dar nu 
toate ofertele au respectat un standard minim de informatii pentru conformitate (ex. lipsa 
specificatii tehnice minime, conditii financiare neclare, lipsa unor date de identificare pentru oferte).  
Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, criteriul a fost depunctat cu 2 puncte. 
Observatii evaluator 2: Apreciez costurile aferente proiectului ca fiind rezonabile si necesare pentru 
implementarea acestuia. Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste, dar insuficient 
justificate de catre solicitant.  
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Solicitantul declara in „Nota privind incadrarea in standardele de cost” ca lucrarile si echipamentele 
nu se incadreaza in standardele de cost specifice, astfel ca este necesara mentionarea/citarea  unor 
surse independente si verificabile (statistici oficiale, preturi standard etc.) sau rezultatele unei 
cercetari de piata efectuate de solicitant, minim trei oferte de pret.  
Solicitantul a atasat pentru costurile cu dotarile si anumite servicii prevazute in Devizul general si 
bugetul proiectului cate 3 oferte de la furnizori/prestatori specifici, dar nu toate ofertele respecta un 
standard minim de informatii pentru conformitate : 
-Oferta de la Instal Grup nu are mentionata data emiterii ofertei, iar elementele ofertate nu cuprind 
specificatii tehnice minime; 
-Lipsa denumire furnizor, data oferta pret, pentru pozitia Miniscena (producator Nivtec, valoare 
10.389,56 ron tva inclus);  
-Oferta pentru banca exterior – Art Decor – nu sunt mentionate conditiile financiare (pret cu TVA sau 
fara TVA) precum si data ofertei; 
-Oferta de IT de la MoldComert nu are specificata data emiterii ofertei, moneda tranzactiei si daca 
pretul afisat include sau nu TVA si nu este asumata (semnata);  
-Oferta IT de la Level 91 UP SRL nu are specificata moneda tranzactiei si daca pretul afisat include 
sau nu TVA si nu este asumata (semnata), iar pozitia 6. Videoproiector nu are mentionat numarul de 
bucati/cantitatea cotata. 
 
Pretul pentru materialele si manopera integrate in valoarea lucrarilor de constructii si instalatie sunt 
justificate doar de baza de date proprii a proiectantului (asumate prin Declaratia proiectantului). 
Avand in vedere ca utlilizarea doar a informatiilor dintr-o baza de date proprii este justificata ca fiind 
suficienta doar in cazul in care costurile se incadreaza intr-un standard de cost, pentru justificarea 
lucrarilor de constructii si instalatie este  necesara mentionarea/citarea  unor surse independente si 
verificabile (statistici oficiale, preturi standard etc.) sau rezultatele unei cercetari de piata efectuate 
de solicitant, minim trei oferte de pret. 
Considerand cele de mai sus am depunctat acest subcriteriu cu 2 puncte. 
 
d. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita in proporție de 
100%, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora 

4 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei documentelor retransmise prin raspunsul la solicitarea de 
clarificari apreciez ca valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect este stabilita in proportie 
de 100%, pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora. Devizele pe obiect sunt detaliate in 
Listele de cantitati pe categorii de lucrari si Lista echipamente. 

Observatii evaluator 2: In urma analizei documentatiei tehnico-economice depuse de solicitant 
apreciez ca valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect este stabilita in proportie de 100%, 
pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora. 

 
e. Cheltuielile respectă pragurile pentru anumite capitole de cheltuieli, conform 
Ghidului solicitantului. Bugetul este calculat corect. Bugetul este corelat cu devizul 
general şi devizele pe obiecte. Exista corelare intre buget, sursele de finantare și 
activitățile proiectului. 

1 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei precizarilor si documentelor retransmise din raspunsul la 
solicitarea de clarificari rezulta ca cheltuielile respectă pragurile pentru anumite capitole de 
cheltuieli, conform Ghidului solicitantului.  Bugetul proiectului din cererea de finantare este calculat 
corect. Bugetul proiectului din cererea de finantare este corelat cu devizul general şi devizele pe 
obiecte. Exista corelare intre buget, sursele de finantare si activitatile proiectului. 

Observatii evaluator 2: Cheltuielile respecta pragurile pentru anumite capitole de cheltuieli, conform 
Ghidului solicitantului. Exista corelare intre buget, sursele de finantare și activitatile proiectului. 
Informatiile analizate au fost Sectiunea 28 „Buget - activitati si cheltuieli” din Cererea de finantare, 
Devizul general. 

 
4. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de 10 
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gen și nediscriminarea   
(maxim 10 puncte, punctaj cumulativ: 4.1+4.2+4.3) 
4.1. Proiectul prevede implicarea  persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi  în calitate 
de angajaţi/colaboratori/voluntari.  

3 

Observatii evaluator 3: S-au acordat 3 puncte deoarece, in conformitate cu documentatia depusa, 
respectiv Cererea de Finantare cap. SUSTENABILITATE, proiectul  propune  ca personal necesar pentru 
desfasurarea activitatii centrului "Voluntari batrani - contracte de voluntariat semnate".  
In urma raspunsului la solicitarea de clarificari nr. 389 /OI / 10.01.2018, solicitantul mentioneaza ca  
”Prin prezentul proiect se prevede semnarea unui numar de 20 de contracte de voluntariat cu 
persoane varstnice active din Comuna Aroneanu. Aceste persoane vor sprijini activitatea centrului de 
zi si a unitatii de ingrijire la domiciliu prin implicarea in toate activitatile prevazute a fi desfasurate 
pentru ameliorarea starii psihologice a batrânilor singuratici si vulnerabili prin diverse activitati 
distractive, creative si spirituale, precum si îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor vârstnice si 
prevenirea institutionalizarii acestora prin sprijinirea lor in activitatile zilnice.” 

4.2. Folosirea eficientă a oricărei resurse (apă, aer, lumină, etc.).Criteriul se 
consideră îndeplinit dacă solicitantul de finanțare dovedește una dintre certificările 
de mediu: ISO 14001, EMAS, sau dacă proiectul prevede folosirea sistemelor de 
management al clădirii (BMS). 

4 

Observatii evaluator 3: S-au acordat 4 puncte deoarece, in conformitate cu documentatia depusa, 
respectiv Cererea de Finantare cap. DEZVOLTARE DURABILA si Auditul Energetic proiectul prevede 
folosirea eficienta a resurselor prin utilizarea de panouri solare pentru energia electrica si folosirea 
unui sistem de management al cladiri de tip BMS. 

4.3. Folosirea unor materiale incombustibile pentru anvelopare 3 
Observatii evaluator 3: S-au acordat 3 puncte deoarece, in conformitate cu documentatia depusa, 
respectiv Auditul Energetic pg.11, proiectul prevede  sporirea rezistentei termice  a peretilor 
exteriori peste valoarea minim prevazuta in normele tehnice prin izolare termica cu un strat de vata 
bazaltica de minim 10 cm grosime. 

5. Complementaritatea cu investițiile realizate din POCU, precum și din alte surse 
de finanțare 

5 

 (maxim 5 puncte) 
5.1. Solicitantul de finanţare prezintă intenția de a depune un proiect pe POCU sau 
arată că derulează investiții din alte surse de finanțare, în vederea  asigurării/ 
perfecționării/ salarizării personalului ce va acorda serviciile sociale în infrastructura 
obiect al proiectului 

5 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei precizarilor si documentelor retransmise in raspunsul la 
solicitarea de clarificari, rezulta ca solicitantul urmareste asigurarea complementaritatii cu proiectul 
„Infiintare centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in comuna 
Aroneanu, judetul Iasi” care va fi depus în cadrul apelului POCU: ”Bunicii Comunitătii – Apelul 1 
Servicii sociale si socio-medicale pentru varstnici AP4/PI 9.ii/OS 4.4.  Conform anexei Fisa POCU, 
proiectul care urmeaza a fi implementat are o durata de 36 luni, perioada in care se vor finanta 
cheltuielile materiale, cu servicii si resurse umane aferente functionarii centrului social. 

Observatii evaluator 2: Conform specificatiilor din cadrul cererii de finantare solicitantul urmareste 
pregatirea si depunerea unui proiect cu finantare POCU AP4/PI 9.II/OS4.4. (Bunicii nostri). Investitiile 
sustinute prin POR vor fi strans corelate cu pachetul de servicii propuse prin proiectul POCU.  Prin 
proiectul POR se va reabilita, moderniza si dota un Centru de zi din comuna Aroneanu, judetul Iasi, 
urmand ca dupa finalizarea interventiilor sa se poata demara proiectul POCU prin care se vor finanta 
cheltuieli materiale, cu servicii si resurse umane aferente functionarii structurii create. In cadrul 
centrului de zi, vor functiona cu norma intreaga pe perioada nedeterminata un numar de 5 angajati, 
conform clarificarilor transmise.  
Astfel pe o perioada de 36 de luni, prin intermediul proiectului POCU se va asigura sustenabilitatea 
finantarii furnizarii de servicii sociale in cadrul Centrului de zi nou infiintat. 

 
6. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului  14 
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(maxim 20 puncte, punctaj cumulativ: 6.1+6.2) 
6.1. Capacitatea financiară (punctaj cumulativ a+b) 8 
a. Gradul total de îndatorare al solicitantului 5 
Gradul total de îndatorare ≤  20%  
20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30%  
30% < Gradul de îndatorare  
Observatii evaluator 1: Conform Anexei 1.3 - Calculul gradului de indatorare si precizarilor din 
raspunsul la solicitarea de clarificari, Gradul de indatorare a bugetului local al solicitantului (comuna 
Aroneanu) este de 8,33%. 

Observatii evaluator 2: Conform Anexei 1.3 - Calculul gradului de indatorare a bugetului local al 
comunei Aroneanu, la 31.12.2016 (executie buget local) gradul de indatorare este de 8,33%. In urma 
clarificarilor solicitantul a mentionat ca in cererea de finantare a fost inscrisa eronat valoarea de 
26,33%. 

 
b.  Gradul de autofinanţare din veniturile proprii : 3 
50% ≤ Gradul de autofinanţare  
40% ≤ Gradul de autofinanţare <50% 
30% ≤ Gradul de autofinanţare <40% 
Gradul de autofinanţare < 30% 
Observatii evaluator 1: In urma analizei precizarilor si documentelor retransmise prin raspunsul la 
solicitarea de clarificari, rezulta ca gradul de autofinantare din venituri proprii al solicitantului este 
de 40,12%. 

Observatii evaluator 2: Gradul de autofinantare, conform anexei 2, este de 40,12% determinat ca 
raport intre veniturile proprii incasate (exclusiv cote) pentru anul 2016 in valoare de  2.152.499 lei si 
veniturile  totale incasate de 5.365.710,89 lei. 

 
6.2. Capacitate operaţională (punctaj cumulativ astfel:(a+b+c+d1+e) sau 
(a+b+c+d2+e)) 

6   

a. Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării proiectului și 
există o repartizare clară a sarcinilor în acest sens  

1 

Observatii evaluator 1: In urma analizei precizarilor si documentelor retransmise in raspunsul la 
solicitarea de clarificari a fost identificata o strategie de monitorizare a implementarii proiectului si o 
repartizare clara a sarcinilor atat pentru echipa interna cat si pentru echipa firmei de consultanta in 
implementare, in vederea asigurarii managementului de proiect si monitorizare a contractelor de 
achizitie incheiate. 

Observatii evaluator 2: Solicitantul a prezentat o strategie pentru monitorizarea implementarii 
proiectului si o repartizare a sarcinilor in acest sens. In urma cererii de clarificari transmise, 
solicitantul a completat cererea de finantare cu informatii referitoare la strategia pentru 
monitorizarea implementarii proiectului si o delimitare a sarcinilor aferente fiecarui membru din 
echipa de implementare de la nivelul solicitantului (echipa interna) si a firmei de consultanta in 
implementare (echipa externa). 

 
b. Solicitantul are proceduri şi un calendar al activităţilor de monitorizare 1 
Observatii evaluator 1: In urma analizei precizarilor si documentelor retransmise in raspunsul la 
solicitarea de clarificari au fost identificate informatii suficiente si relevante privind procedurile de 
monitorizare, control si evaluare a activitatilor proiectului si calendarul activitatilor de monitorizare. 

Observatii evaluator 2: In urma raspunsului la solicitarea de clarificari, solicitantul a completat 
cererea de finantare cu informatii ce sustin existenta unor proceduri si a unui calendar al activitatilor 
de monitorizare specifice. 

 
c. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările 
necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul 

1 
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Observatii evaluator 1: In  urma analizei documentelor anexate cererii de finantare coroborate cu 
precizarile si documentele anexate la raspunsul solicitarii de clarificari (fisele de post cu informatii 
privind experienta, competentele profesionale si calificarile necesare conform domeniului proiectului 
pentru echipa de proiect pusa la dispozitie de solicitant – manager proiect, responsabil financiar, 
responsabil achizitii publice, responsabil tehnic) rezulta ca echipa de proiect propusa are experienta, 
competentele profesionale si calificarile necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul, 
iar responsabilitatile sunt clar delimitate intre echipa interna si echipa firmei subcontractate pentru 
consultanta in managementul proiectului. 

Observatii evaluator 2: In urma raspunsului la solicitarea de clarificari, solicitantul a evidentiat 
posturile si responsabilitatile echipei de proiect din partea solicitantului (salariati proprii) si cele 
aferente firmei subcontractate pentru consultanta in managementul proiectului. Echipa de 
implementare a proiectului va fi formata din 4 membri angajati directi ai solicitantului (un 
responsabil financiar, un manager proiect, un responsabil achizitii publice, un responsabil tehnic). 
Echipa de proiect propusa, conform documentelor anexate la Cererea de finantare, are experienta, 
competenetele profesionale si calificarile necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul. 

 
d. Solicitantul dovedeşte experienţă ... 0 
d1.  Solicitantul dovedeşte experienţă în furnizarea cel puțin a unuia dintre tipurile de servicii sociale 
ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii finanțate 
SAU 
d2.  Solicitantul dovedeşte experienţă în furnizarea cel puțin a unui tip de serviciu social, altul decât 
cele ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii finanțate 
Observatii evaluator 1: In  urma analizei documentelor anexate cererii de finantare coroborate cu 
informatiile din raspunsul la solicitarea de clarificari „(...) U.A.T Aroneanu furnizeaza servicii de 
asistenta sociala in cadrul compartimentului de asistenta sociala fara a avea proiecte specializate pe 
alte tipuri de servicii sociale (...)” apreciez ca solicitantul nu dovedeste experienta in furnizarea cel 
putin a unui tip de serviciu social ce vor fi furnizate in cadrul infrastructurii finantate sau a altui tip 
de serviciu social decat cel ce va fi furnizat in cadrul infrastructurii finantate. 

Observatii evaluator 2: Din documentele atasate la cererea de finantare nu se dovedeste experienta 
in furnizarea cel putin a unui tip de serviciu social ce vor fi furnizate in cadrul infrastructurii 
finantate sau a altui tip de serviciu social decat cel ce va fi furnizat in cadrul infrastructurii finantate. 
In urma clarificarilor solicitate a fost mentionat ca "(...) U.A.T Aroneanu furnizeaza servicii de 
asistenta sociala in cadrul compartimentului de asistenta sociala fara a avea proiecte specializate pe 
alte tipuri de servicii sociale. (...)". Luand in considerare informatiile transmise criteriul se puncteaza 
cu 0 (zero) puncte. 

 
e. Solicitantul de finanţare  dispune/va dispune de personal ce va lucra în 
infrastructura finanţată 

3 

Observatii evaluator 1: In  urma analizei informatiilor din raspunsul la solicitarea de clarificari precum 
si in conformitate cu cererea de finantare, pag.10, beneficiarul investitiei va avea capacitatea de a 
opera si intretine investitia dupa finalizarea acesteia.  Solicitantul precizeaza ca, in cadrul centrului 
social creat prin proiect, activitatile vor fi sustinute de catre o echipa de persoane cu competente in 
activitate angajati prin contracte de munca, contracte de colaborare inclusiv cu ONG-uri, contracte 
de voluntariat, iar prin proiectul POCU se va asigura co-finantarea cheltuielilor de functionare. 
Personalul  necesar pentru desfasurarea activitatii in cadrul noului centru de zi si unitatii de ingrijire 
la domiciliu  va avea urmatoarea componenta:   
A. Personal angajat: Director centru de zi, Sef unitate de ingrijire la domiciliu, Personal specializat cu 
functii administrative, Personal specializat pentru ingrijirea batranilor la domiciliu, Ingrijitor cu 
functii administrative, gospodarire, intretinere, reparatii, deservire;  
B. Colaboratori: Psiholog, Kinetoterapeut, ONG care sa furnizeze voluntari pentru activitatea de 
ingrijire a domiciliu, ONG are sa creeze evenimente de amploare impreuna cu batranii, Voluntari 
batrani (20 persoane, conform precizari din raspunsul la clarificari). 

Observatii evaluator 2: Solicitantul va finanta, ulterior finalizarii infrastructurii create prin POR, 
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cheltuielile de functionare din surse proprii si prin intermediul programului POCU. In cadrul noului 
centru de zi  isi vor desfasura activitatea in total 5 persoane precum si voluntari. Conform cererii de 
finantare, "(...) Personal necesar pentru desfasurarea activitatii centrului: 
 1. Director centru de zi - va fi angajat in cadrul proiectului.  
 2. Sef unitate de ingrijire la domiciliu - va fi angajat in cadrul proiectului.  
 3. Personal specializat cu functii administrative - va fi angajat in cadrul proiectului. 
 4. Personal specializat pentru ingrijirea batranilor la domiciliu - va fi angajat in cadrul proiectului.  
 5. Ingrijitor cu functii administrative, gospodarire, intretinere, reparatii, deservire, va fi angajat in 
cadrul proiectului.  
Colaborari necesare pentru desfasurarea activitatii centrului: 
 1. Psiholog - se va incheia contract de colaborare. 
 2. Kinetoterapeut - se va incheia contract de colaborare.  
 3. ONG care sa furnizeze voluntari pentru activitatea de ingrijire a domiciliu - se va incheia contract 
de colaborare.  
 4. ONG are sa creeze evenimente de amploare impreuna cu batranii - se va incheia contract de 
colaborare.  
 5. Voluntari batrani - contracte de voluntariat semnate. (...)".  
 
In urma clarificarilor solicitate, solicitantul a precizat faptul ca "(...) Prin prezentul proiect se 
prevede semnarea unui numar de 20 de contracte de voluntariat cu persoane varstnice active din 
Comuna Aroneanu. Aceste persoane vor sprijini activitatea centrului de zi si a unitatii de ingrijire la 
domiciliu prin implicarea in toate activitatile prevazute a fi desfasurate pentru ameliorarea starii 
psihologice a batranilor singuratici si vulnerabili prin diverse activitati distractive, creative si 
spirituale, precum si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si prevenirea 
institutionalizarii acestora prin sprijinirea lor in activitatile zilnice.(...)".  
Solicitantul a atasat la depunerea cererii de finantare Fisa de proiect POCU prin care se doreste co-
finantarea cheltuielilor de functionare a Centrului si din fonduri structurale. 

 
TOTAL 64 
 

În cazul în care vă consideraţi nedreptăţit de rezultatul evaluării tehnice și financiare, puteţi formula o 

contestaţie. În acest sens, vă rugăm să transmiteţi contestaţia, în termen de 30 de zile calendaristice de 

la data prezentei, prin fax la numărul 037 211 1630, sau prin poştă, la adresa Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Regional, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741, în 

atenţia: Luminita ZEZEANU, Director General si, in copie, la Organismul intermediar NE, în atenția: 

Cristian Zama, Director Directia Organism Intermediar POR, str. Lt.Drăghescu, nr. 9, municipiul Piatra 

Neamţ, județul Neamţ, România, cod poștal 610125, telefon/fax:0233218071 / 0233218072, email: 

oipor@adrnordest.ro. 

Contestaţia trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă: datele de identificare a contestatarului, 

codul SMIS al cererii de finanţare, titlul proiectului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept, 

dovezile pe care se întemeiază contestația, o copie a acestei scrisori, semnătura contestatarului sau a 

împuternicitului acestuia (dovada calităţii de împuternicit al contestatarului se face potrivit legii). 

După împlinirea termenului de depunere a contestației (30 de zile calendaristice de la data prezentei) 

sau, dacă depuneți o contestație, după soluționarea acesteia, vă vom solicita documentația aferentă 

etapei precontractuale (conform prevederilor Ghidului specific aplicabil). Solicitarea documentelor 

precontractuale nu angajează OI/AMPOR în vederea încheierii unui contract de finanțare. Proiectul va fi 

contractat doar dacă va fi inclus în lista proiectelor finanțabile, întocmită abia după soluționarea 

tuturor contestațiilor aferente acestei sesiuni lunare, și în funcție de alocarea financiară disponibilă. 
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Vă atragem atenția asupra faptului că cererea de finanțare poate fi exclusă oricând din procesul de 

evaluare, selecție și contractare, în cazul în care se constată că acceptarea ei, în oricare din etape, s-a 

făcut în baza unor informații incomplete și/sau incorecte din partea solicitantului. De asemenea, vă 

informăm că Autoritatea de management pentru POR își rezervă dreptul de a refuza contractarea 

proiectelor care nu îndeplinesc condițiile de accesare a finanțării aplicabile. 

Va rugam sa confirmati primirea acestei notificari in termen de 1 zi lucratoare, printr-un e-mail, la 

adresa oipor@adrnordest.ro, până la data de 25-01-2018 si sa transmiteti o declaratie, asumata de 

reprezentantul legal, referitoare la intentia dvs. de a depune contestatie, in termen de maxim 3 zile 

lucratoare de la data transmiterii prezentei. 

Vă mulţumim pentru participarea la această cerere de proiecte. 

 
Cu stimă,  
 
 
 Cristian Zama  

 Director Directia Organism Intermediar POR  

 Semnătura  

  

 Avizat,  

 Catalina Murariu  

 Sef Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare  

 Semnătura   

  

 Verificat,  

 Pristavu Iulian Constantin  

 Presedinte Comisie Evaluare TF   

 Semnătura  

  

 Intocmit,   

 Caruntu Renata Alexandra  

 Secretar Comisie Evaluare TF   

 Semnătura  
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