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Anexa II/OI/22 

SCRISOARE FINALIZARE ETAPA ETF 
 

Nr. …………../……………….. 
 
Instituţia: 
 

ORAS BUFTEA 

În atenţia: GHEORGHE PISTOL, Primar  
Cc:   
Fax: 0318241231 / 0318241238 
De la: OI – ADR Bucuresti-Ilfov. 
Telefon / Fax: 0213501258 / 0213501258 
Subiect: Scrisoare de finalizare etapa de evaluare tehnică și financiară 

Număr de pagini: 2 + 3 
  

Număr de înregistrare al cererii de finaţare: BI/B/2017/3/3.1/B/1/BI/121 

Cod de înregistrare în SMIS: 118559 

 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
Titlul cererii de finanţare: 
      

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE: CORP 
LABORATOARE – CORP C5, LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU 
DUMITRESCU, sos.Bucuresti-Targoviste nr. 145, Buftea, jud.Ilfov 

Axa prioritară:       3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investitii:   
 
 
 
Operatiunea: 
 
Numar apel de proiecte:     
  

3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a 
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile 
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor. 
 
A - cladiri publice 
 
POR/2017/3/3.1/B/1/BI 

 
 
Stimate Domnule Primar, 
 

Vă informăm că în urma parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară, proiectul dvs a obţinut un 
punctaj de 84,00, conform anexei la prezenta. 

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de 
evaluare şi selecţie poate formula în scris o contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare Autorităţii de 
Management pentru Programul Operaţional Regional şi, în copie, OI ADR Bucuresti-Ilfov, în termen de 
maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecţie, 
în caz contrar solicitantul nemaiputând depune contestație asupra respectivului rezultat ulterior 
publicării listei de proiecte finanțabile în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/1/BI. 
 
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
• Datele de identificare ale contestatarului, 
• Numarul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului 
• Obiectul contestaţiei 
• Motivele de fapt şi de drept, 
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• Dovezile pe care se întemeiază, 
• Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada calităţii 
de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. 
• Copia scrisorii OI de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecţie care face 
obiectul contestaţiei. 
 
Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei și nu poate să modifice 
conținutul cererii de finanțare.  
 

De asemenea, va informam ca AMPOR își rezervă dreptul ca, în urma verificării documentațiilor de 
contractare, să refuze contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, 
inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, 
cât și în etapa precontractuală. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, 
oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile ghidului general 
și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte. 

 
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact din partea OI ADR Bucuresti-Ilfov, este dna 
Mihaela Ghindar, Sef DESCP. 
 
Cu stimă, 
  
 
Emilia Bălălău  
 
Şef OI/ Responsabil Implementare POR 

 

Semnătura  

 
 
 
 
 

 

  

Avizat 
Intocmit 
 

Dana Ghindar 
 
Doina Voicu 
 

 
Preşedinte Comisie ETF 

Secretar Comisie ETF 

Semnătura Semnătura 
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