
 
 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 

locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 
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ANEXA 7 

RAPORT EVALUARE FAZA A 

Ca urmare a evaluării condițiilor de eligibilitate pentru dosarele / aplicațiile depuse în cadrul 

concursului de planuri de afaceri, se prezintă următoarele: 

Nr. crt. Nume prenume  Email 
Eligibil / 

neeligibil 
Motivație 

1.  Cătău Andreea 

Georgiana 

catauandreea21@yahoo.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

2.  Năstase Gabriel gabysaxx@gmail.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

3.  Rusu Ion Ionrusu81luca@gmail.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

4.  Rusu Alina Daniela rusualina175@gmail.com N/A Solicitantul a transmis e-

mail cerere de retragere 

din concurs din concurs  

5.  Sion Alina Maria  sionalina332@gmail.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

6.  Cercel Elena Sorina balanelenasorina@gmail.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

7.  Dănilă Magdalena magda_danila@ymail.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

8.  Rusu Fănica tatianamartin2000@yahoo.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

9.  

 

Antica Claudia claudiaantica55@gmail.com Neeligibil Nu a depus documentele 

conform regulamentului 

de concurs. Nu a 

respectat toate criteriile 

de eligibilitate. 
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10.  Botez Constantin 

Razvan 

viscrianud@yahoo.ro Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

11.  Ciobanu Felicia felicia_ciobanu@yahoo.com Eligibil Îndeplinește toate 

criteriile de eligibilitate. 

12.  Ancanteu Emanuel emanuel_emy@ymail.com Neeligibil Nu îndeplinește toate 

criteriile. A depus 

dosarul pe mail după 

termenul limită. 

 

Rezultat: 

- __9___dosare au fost declarate ELIGIBILE si vor intra în etapa următoare de evaluare 

tehnico-financiară; 

- __3___ dosare au fost declarate NEELIGIBILE și sunt respinse. pentru următoare etapa 

de evaluare. 

În această etapă, decizia / rezultatul este final și NU poate fi contestat. 

Rezultatul se comunică pe email aplicantului. 

Data: 15.12.2021 

Mihaescu Catalin Valentin 

Manager proiect 

             

  


