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Lista finală a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor parteneri  
non-instituţii publice pentru  

CM POIM 2014-2020 
 
 
 
 

Candidaturi admise/respinse în funcție de domeniul relevant selectat de organizația aplicantă 
 

1. Structuri asociative autorităţi publice locale: 
 

Nr 
crt. 

Denumire structură Punctaj obţinut 
în urma selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului 
de selecţie  

Punctaj 
obținut in 
urma analizei 
contestațiilor 

 
Rezultat 

final 

1 Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din  
România (UNCRJ) 
 

9 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

2. Uniunea Porturilor Interioare 
Românești 
 

Nu este structura 
asociativa 

autorităţi publice 
locale cf Legii nr. 
215/2001, art.81 

Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

3. Asociaţia VranceAqua 
 

Nu este structura 
asociativa 

autorităţi publice 
locale cf Legii nr. 
215/2001 (nefiind 
de interes general 
in sensul art. 8 lit. 

e) 

Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

 
Conform metodologiei, având în vedere că un loc dedicat structurilor asociative ale autorităţilor publice 
locale nu a fost ocupat prin candidaturile depuse, AM POIM va transmite invitaţii partenerilor relevanţi 
pentru categoriile neacoperite pe baza experienţei anterioare. 

 
 

                                                           
1 (2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt:  
a) Asociaţia Comunelor din România;  
b) Asociaţia Oraşelor din România;  
c) Asociaţia Municipiilor din România;  
d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;  
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.  
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2. Asociații profesionale care reprezintă interesele generale pentru sectorul de mediu: 
 

Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj 
obţinut în 
urma selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului de 
selecţie  

Punctaj 
obținut in 
urma analizei 
contestațiilor 

 
Rezultat 

final 

1 Patronatul din Industria 
Cimentului si alte produse 
minerale pentru construcții 
(CIROM)  

5,25 Respins  Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

2 Asociația Consultanților in 
Management din Romania 
(AMCOR)  
 

6 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

4 Asociaţia Română a Apei 
 

9 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

5 Asociaţia Investitorilor  
Străini ( FIC)  

 

Nu a respectat 
cerința 

formularului de 
intenție pct. 

II.9). „se alege 
o singura 

varianta de 
răspuns” 

Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

 
 
3. Asociații profesionale care reprezintă interesele generale pentru domeniul transport: 
 

Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj obţinut 
în urma 
selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului 
de selecţie  

Punctaj obținut 
in urma 
analizei 
contestațiilor 

 
Rezultat 

final 

1 Asociaţia Română a 
Inginerilor Consultanţi 
(ARIC)  
 

7 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

2 Asociaţia aeroporturilor 
din România 
 

6 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

3 Asociaţia Pro 
Infrastructura 
 

3 Respins 2,2 Respins 

4 ITS România 
 

4,5 Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 
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Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj obţinut 
în urma 
selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului 
de selecţie  

Punctaj obținut 
in urma 
analizei 
contestațiilor 

 
Rezultat 

final 

5 Asociaţia Producătorilor de 
Materiale pentru  
Construcţii din Romania 

 

2,5 Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

5 Asociaţia Investitorilor  
Străini ( FIC)  

 

Nu a respectat 
cerința 

formularului de 
intenție pct. 

II.9). „se alege 
o singura 

varianta de 
răspuns” 

Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

 
 
4. Asociații profesionale care reprezintă interesele generale pentru sectorul de energie  
 

Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj obţinut 
în urma 
selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului de 
selecţie  

Punctaj 
obținut in 
urma analizei 
contestațiilor 

Rezultat 
final 

1 Asociaţia Societăţilor de 
Servicii Energetice din 
România ESCOROM 
 

4 Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

2 Societatea Română 
Geoexchange 
 

5 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

3 Asociaţia Romană pentru 
Promovarea Eficienţei 
Energetice (ARPEE) 
 

4 Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

5 Asociaţia Investitorilor  
Străini ( FIC)  

 

Nu a respectat 
cerința 

formularului de 
intenție pct. 

II.9). „se alege 
o singura 

varianta de 
răspuns” 

Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 
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5. Organizații care reprezintă societatea civila in domeniul protecției mediului  
 

Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj obţinut 
în urma 
selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului de 
selecţie  

Punctaj 
obținut in 
urma analizei 
contestațiilor 

Rezultat 
final 

1 Asociaţia WWF Programe 
Dunărea Carpaţi România 
 

9 Admis  Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

2 Asociaţia Română pentru 
cultură, educaţie şi sport 
 

3 Respins 2,8 Respins 

3 IPP 
 

7 Respins Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Respins 

4 Fundaţia Terra Milenium 
III 

 

8 Admis Nu  a fost depusă 
contestaţie 

Admis 

5. Agenţia Română de 
Consultanţă 
 

6 Respins 4,6 Respins 

 
 
6. Institu ţie reprezentativa pentru mediul academic si universitar  

Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj 
obţinut în 
urma 
selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului 
de selecţie  

Punctaj obținut in urma 
analizei contestațiilor 

Rezultat 
final 

1 Societatea Academică 
Română (SAR) 
 

6,5 Admis  Nu  a fost depusă contestaţie Admis 

2 Facultatea de 
Transporturi 
Politehnică 
Bucureşti 

5,5 Respins  Nu a fost evaluat deoarece 
solicitarea lui a fost 
transmisă doar pe 
contact.ministrer@fonduri-
ue.ro şi nu fost depusă cf 
Metodologiei de constituire 
CM şi anunțului  la 
registratura MFE. 

Respins 
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7. Camere de Comerț 

Nr 
crt.  

Denumire structură Punctaj 
obţinut în 
urma selecţiei 

Rezultat 
obţinut în 
urma 
procesului 
de selecţie  

Punctaj 
obținut in 
urma 
analizei 
contestațiilor  

Rezultat 
final 

1 Camera de Comerţ şi Industrie 
a României (CCIR) 
 

7,5 Admis  Nu  a fost 
depusă 

contestaţie 

Admis 

 

 

Candidatul Inginer Dragoş Niculae - a fost declarat respins deoarece nu se încadrează în categoria 
membrilor selectaţi pentru CM POIM 2014-2020, respectiv parteneri non-instituții publice.  

De asemenea, candidatul ITI DELTA Dunării nu a fost evaluat deoarece este deja nominalizat în 
Metodologia de constituire a CM ca şi membru CM POIM cu statut de observator permanent. 

Asociaţia Romană pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE) a depus cu întârziere contestația la 
decizia de respingere a candidaturii (nr. înregistrare 38560/25.08.2015), termenul de depunere fiind, 
conform anunțului publicat pe site-ul MFE, de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a Listei 
prealabile a candidaților declarați admiși/respinsi, respectiv până la data de  20 august 2015. 

 


