
„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

1 2/CEE 16.09.2020 KOCSIS LEVENTE-ALBERT

Proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficienţă energetică a clădirii în 
conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către 
solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările 
de izolare termică a planșeului peste ultimul nivel al clădirii (planșeu pod).

2 1143/CEE 16.09.2020 POSTOLACHE COSTEL

Întrucât proiectul nu prevede și înlocuirea ușilor și ferestrelor iar indicatorul 
referitor la rezistența termică a acestora are o valoare de 0,55 care 
reprezintă o valoare mai mică decât pragul minim prevăzut în Ghidul de 
finanțare (0,77), rezultă că nu sunt atinse toate valorile minime, așa cum 
precizează art. 5 alin. 2 din Ghid, respectiv nu este îndeplinit criteriul de 
eligibilitate de la art. 12 alin. 1 punct a) din Ghid. În aceste condiții, cererea 
de finanțare este propusă spre respingere, în conformitate cu art. 17 alin. 6 
punctul c) din Ghidul de finanțare aferent Programului.

3 953/CEE 16.09.2020 Varna Levente

Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat 
nr. 303025659421/09.09.2020 și Certificatul Certificat de atestare fiscală 
privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local nr. 
26462/14.09.2020 sunt depuse în copie.

Nu a fost depus acordul coproprietarului, conform art.11, alin.(1), lit.c) din 

ghidul de finanțare aferent Programului.

4 484/CEE 16.09.2020 Tamas Andrei-Alexandru

Nu a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele 
locale şi alte venituri ale bugetului local emis de autoritatea publică locală 
de unde își are  domiciuliul solicitantul și unde implementează proiectul.
Raportul de audit energetic nu conține informații cu privire la reducerea 
procentuală a consumului total de energie şi reducerea procentuală a 
indicelui de emisii echivalent CO_2. Astfel, nu se poate determina dacă 
proiectul îndeplinește indicatorii de eficiență energetică din Ghidul de 
finanțare.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

5 883/CEE 16.09.2020 Barabas Alexandru

Din extrasul de carte funciara nr. 29515/10.09.2020 rezulta faptul ca 

solicitantul este casatorit, prin urmare, era necesara completarea si 

asumarea prin semnatura de catre sotia acestuia a declaratiei pe proprie 

raspundere a coproprietarilor.

6 654/CEE 17.09.2020 Varga Mihai

Proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficienţă energetică a clădirii în 
conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către 
solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările 
de izolare termică a pereților exteriori.

7 26/CEE 17.09.2020 HIRJA MEDAMIRA

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de 
stat nr.3530145610481/07.09.2020 este depus depus în copie.Exista 

neconocrdante intre numarul de carte funciara si numarul cadastral din 

cererea de finantare (438186) si numarul de carte funciara pentru care a 

fost depus extrasul de carte funciara nr. 9742/20.08.2020 (nr carte funciara 

302707). Extrasul de carte funciara nr. 9742/20.08.2020 a fost emis pentru 

imobilul cu nr de carte funciara 302707, iar in cerere apare nr de carte 

funciara 438186. Avand in vedere faptul ca nr de carte funciara din cerere 

este diferit de cel din extrasul de carte funciara, nu se poate verifica daca 

solicitantul este proprietar asupra imobilului, daca exista coproprietari si 

daca imobilul este liber de sarcini.

8 28/CEE 18.09.2020 APOSTOL CONSTANTIN

Proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficienţă energetică a clădirii în 
conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către 
solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările 
de izolare termică.

9 150/CEE 18.09.2020 ANDRONIE CRINELA

Exista neconcordante intre numele solicitantului din cererea de finantare si 

cartea de identitate (Andronie) si numele din extrasul de carte funciara 

(Ureche). Criteriile de eligibilitate nu pot fi verificate, avand in vedere 

neconcordanta de nume dintre cererea de finantare si extrasul de carte 

funciara.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

10 46/CEE 18.09.2020 STATE NICOLAE COSTINEL

În auditul energetic sunt propuse mai multe soluții ( pentru care auditorul 
specifică că se îndeplinesc indicatorii de eficiență energetică), dar în cererea 
de finanțare nu sunt solicitate cheltuieli pentru toate soluțiile propuse.

11 161/CEE 18.09.2020 Sfirnaciuc Mircea

Proiectul nu îndeplinește toți indicatorii de eficiență energetică a clădirii în 
conformitate cu art. 5, alin (2) din ghid.    

12 37/CEE 18.09.2020 TRONCAN TUDORITA-DORINA

Raportul de audit energetic nu conține indicatorii de eficiență energetică 
menționați la art. 5 alin (2) din ghid.

13 156/CEE 18.09.2020 GHETA LUIZA-BEATRICE

Raportul de audit energetic nu conține toți indicatorii de eficiență 
energetică menționați la art. 5 alin (2) din ghid (lipsește coeficientul maxim 
de transfer de căldură al ferestrelor/ușilor).

14 445/CEE 18.09.2020 CHIȚĂ IONUȚ

Cheltuielile conform cererii de finanțare
Din extrasul de carte funciara nr. 15610/03.09.2021 reiese faptul ca asupra 

imobilului  cu nr de carte funciara 83504 au drept de proprietate solicitantul 

si sotia acestuia si nu a fost completata si semnata declaratia pe proprie 

raspundere a coproprietarilor – partea IV din cererea de finantare.

15 433/CEE 21.09.2020 TRUSCA

BOGDAN-

CONSTANTIN

Neconcordanță între soluțiile propuse în auditul energetic (pentru care se 
îndeplinesc indicatorii de eficiență energetică) și cererea de finanțare unde 
nu este prevăzută și montarea de panouri solare.

16 392/CEE 21.09.2020 ANDRAS ZOLTAN

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte 
venituri ale bugetului local nr. 90001/25.08.2020 este depus in copie.

Din extrasul de carte funciara nr. 26421/25.08.2020 rezulta faptul ca dreptul 

de proprietate asupra constructiilor apartine solicitantului si sotiei acestuia 

si nu a fost completat si semnat acordul sotiei, in calitate de coproprietar.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

17 3993/CEE 21.09.2020 MICLEA EMIL

Întrucât proiectul nu prevede și înlocuirea ușilor și ferestrelor iar indicatorul 
referitor la rezistența termică a acestora are o valoare de 0,55 care 
reprezintă o valoare mai mică decât pragul minim prevăzut în Ghidul de 
finanțare (0,77), rezultă că nu sunt atinse toate valorile minime, așa cum 
precizează art. 5 alin. 2 din Ghid, respectiv nu este îndeplinit criteriul de 
eligibilitate de la art. 12 alin. 1 punct a) din Ghid. În aceste condiții, cererea 
de finanțare este propusă spre respingere, în conformitate cu art. 17 alin. 6 
punctul c) din Ghidul de finanțare aferent Programului. De asemenea, 
proiectul nu îndeplinește indicatorii de eficienţă energetică a clădirii în 
conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid, întrucât nu au fost preluate de către 
solicitant măsurile recomandate de auditorul energetic cu privire la lucrările 
de izolare termică a planșeului peste ultimul nivel al clădirii, izolare termică 
a pereților exteriori.

18 4694/CEE 21.09.2020 Antonescu Cristina Magdalena

Nu a fost depus Certificatul  de atestare fiscală privind obligaţiile de plată 
către bugetul de stat.                                                                    Nu a fost depus 

raportul de audit energetic.

Propus spre respingere conf art 17, alin (6) lit b „Atrage respingerea 
dosarului de finanţare:))„”lipsa unui document, ............;”
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

19 477/CEE 21.09.2020 BADICEANU FANICA

Cheltuieli neeligibile: panouri iradiante interior 

Nu a fost depus actul de identitate al persoanei împuterncite, astfel cum se 

solicită prin Ghidul de finanțare aferent Programului;
Datele din extrasul de carte funciară depus nu sunt actualizate,conform 
documentului există coproprietari ai imobilului construcție pentru care se 
solicită finanțare. Documentele privind decesul celor trei persoane nu sunt 
suficiente, fiind necesară dezbaterea moștenirii în vederea stabilirii 
existenței/inexistenței copropietarilor și actualizarea datelor din cartea 
funciară;
Nu se poate aprecia dacă este necesar  sau nu acordul coproprietarilor 
tinand cont de faptul că datele din extrasul de carte funciară nu sunt 
actualizate.

20 7440/CEE 22.09.2020 Chiriac Adina-Nicoleta

Raportul de audit energetic nu conține toți indicatorii de eficiență 
energetică menționați la art. 5 alin (2) din ghid.

21 1431/CEE 22.09.2020 Peter Norbert

Măsurile propuse în auditul energetic (pentru care se îndeplinesc indicatorii 
de eficiență energetică)  nu sunt preluate integral în cererea de finanțare. 

22 160/CEE 22.09.2020 GLOMNICU ALEXANDRU

Nu este prezentat indicatorul pentru Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 
K/W) pentru pereţii exteriori după termoizolare . 
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

23 6668/CEE 22.09.2020 ILICA SOFIA

In auditul energetic sunt propuse mai multe masuri (pentru care auditorul 

specifica ca se indeplinesc indicatorii de eficienta energetica) dar care nu 

sunt solicitate in Cererea de finantare 

In audit sunt prevazute masuri pentru 

- cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a 
clădirii privind: panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a 
energiei termice 

si 

- cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat 
aferent clădirii; acestea pot consta în: 
înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent 
cu corpuri/surse cu tehnologie LED. 

Aceste masuri sunt prevazute in auditul energetic pentru atingerea 

indicatorilor.

24 5571/CEE 22.09.2020 SAVU VASILE

Nu sunt prezentati toti indicatorii conform art. 5 (2) din ghid.Este prezentat 

indicatorul  pentru ferestre si usi, cu  R=0,68 care nu respecta prevederile 

ghidului >R=0,77. Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile 

eligibile.

Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, 

denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, 

proiectul devenind neeligibil.

25 665/CEE 22.09.2020 Corchis Silvia

Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat 
nu a fost depus.

Nu sunt prezentate cheltuielile eligibile in cererea de finantare. 

Denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluată conform art. 6 din ghid. În 
situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită, cheltuielile propuse vor 
fi considerate cheltuieli neeligibile.

Nu a fost depusa cererea de finantare. Avand in vedere faptul ca din extrasul 

de carte funciara rezulta ca exista mai multi coproprietari, nu a fost depusa 

declaratia acestora.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

26 4567/CEE 22.09.2020 NASCU RAZVAN DUMITRU

Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara rezulta existenta 

unui coproprietar, nu a fost depusa declaratia acestuia. Declaratia depusa 

este completata cu datele de identificare ale solicitantului din cererea de 

finantare si semnata de acesta.

27 4797/CEE 22.09.2020 MIHAI DANIEL

In cererea de finantare a fost completat gresit nr. de carte funciara: in loc de 

71880 a fost completat 711880. Avand in vedere faptul ca din extrasul de 

carte funciara rezulta ca exista un coproprietar, nu a fost depusa declaratia 

acestuia.

28 5576/CEE 22.09.2020 MOLDOVAN MARIOARA

Coeficientul maxim de transfer caldura al ferestrelor/usilor nou montate nu 

se incadreaza in coeficientul maxin prevazut la art. 5 din ghid 

U=1,470 fata de max U=1,30 

R=0,68 fata de min 0,77 

Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. 

Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, 

denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, 

proiectul devenind neeligibil.

29 6129/CEE 22.09.2020 BUCUR MARCEL

Coeficientul maxim de transfer caldura al ferestrelor/usilor nou montate nu 

se incadreaza in coeficientul maxin prevazut la art. 5 din ghid 

U=1,470 fata de max U=1,30 

R=0,68 fata de min 0,77 

Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. 

Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, 

denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, 

proiectul devenind neeligibil. 
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

30 713/CEE 22.09.2020 DRAGOIU GHEORGHE

Coeficientul maxim de transfer caldura al ferestrelor/usilor nou montate nu 

se incadreaza in coeficientul maxin prevazut la art. 5 din ghid U=1,470 fata 

de max U=1,30 

R=0,68 fata de min 0,77 

Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. 

Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, 

denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, 

proiectul devenind neeligibil.

31 500/CEE 22.09.2020 PAUL OVIDIU

Nu sunt prezentati indicatorii de eficienta energetica (conform dosarului 

depus „NU ESTE CAZUL”) 
Nu sunt prezentate in Cererea de finantare cheltuielile eligibile. 

Cheltuielile sunt neeligibile deoarece, conform Cererii de finantare, 

denumirea cheltuielilor eligibile va fi preluata conform art. 6 din ghid, 

proiectul devenind neeligibil.

32 3720/CEE 23.09.2020 Vuvrea Cristian

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de 
stat nu a fost depus.

Nu sunt prezentati indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 
alin. (2).

33 212/CEE 23.09.2020 LASLO MARCEL AUGUSTIN

Nu sunt prezentati indicatorii de eficienta energetica dupa implementarea 

proiectului, menţionaţi la art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanţare.

34 108/CEE 23.09.2020 Cotuna Alexandru Florin

Imobilul pentru care este facuta solicitarea are atasate doua certificate de 

carte funciara, fapt ce contravine definitiei din ghidul de finantare care 

instituie conditia ca pentru locuinta sa exista o singura carte funciara

Art 7 lit. o) locuinţă unifamilială - unitate funcţională, construcţie de sine 
stătătoare cu destinaţia de locuinţă, având un regim de înălţime de cel mult 
3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M) şi pentru care există o 
singură carte funciară.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

35 137/CEE 23.09.2020 Margineanu Elena

Nu este prezentat indicatorii de eficienta energetica pentru acoperis 

(planseu peste ultimul nivel), iar rezistenta termica corectata pentru 

ferestre este de 0,714, valoare care este sub pragul minim de 0,77 pentru o 

finantare de 40.000 lei.

36 1718/CEE 23.09.2020 DIŢU DORU

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de 
stat emis pe numele solicitantului nu a fost depus la dosar.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, emis pe 
numele solicitantului, nr. 23950/39/16.09.2021 nu este în termen de 

valabilitate la data înscrierii în aplicația informatică 15.09.2021
Nu sunt prezentati indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 
alin. (2) din Ghidul de finanţare. Nu sunt prezentate masurile pentru 
cresterea eficientei energetice.

37 6900/CEE 23.09.2020 Dumitrascu Victor

In auditul energetic sunt propuse mai multe masuri, dar care nu sunt 

solicitate in Cererea de finantare.In audit este prevazut la pct. 3.1.3 Izolarea 

termica a planseului peste ultumul nivel, masura care nu se regaseste in 

Cererea de finantare nerambursabila

Extrasul de carte funciară depus este incomplet, lipsește ultima pagină 
(pag.3/3). Se va depune extrasul de carte funciară eliberat cu 
nr.187839/16.09.2020, complet.

38 99/CEE 23.09.2020 VASILIU MARIA

In auditul energetic sunt propuse mai multe masuri, dar nu sunt solicitate in 

Cererea de finantare.Nu se regaseste pct 7.4.6 Solutii de modernizare a 

instalatiilor de iluminat din Audit.

Extrasul de carte funciară depus este eliberat ulterior înscrierii în aplicatie 
ceea ce contravine art.14, lit.e) din ghidul de finanțare aferent Programului.

39 321/CEE 23.09.2020 SCROB RARES

Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat 
nu a fost depus.

Certificatul de performanţă energetică eliberat înainte de intervenţie este 
eliberat in 2019 .Page 9



„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”
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Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

40 381/CEE 23.09.2020 PITUSAC GHEORGHE

Nu sunt prezentati toti indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 
alin. (2) din Ghidul de finanţare ( nu este prezentat Rezistenţa termică 
corectată R′ (m^2 K/W) pentru ferestre/uşi) .

41 7430/CEE 23.09.2020 Loghin Ermil

Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara rezulta ca exista un 

coproprietar, nu a fost depusa declaratia acestuia.

42 6978/CEE 23.09.2020 Slaveanu Adrian

Nu au fost prezentate:

- Certificat de performanta energetica, eliberat inainte de interventie

- Raportul de audit. 

- Indicatorii de eficienta energetica

- suprafata incalzita a cladirii

- masuri pentru cresterea eficientei energetice a cladirii

Cererea de finantare si declaratia coproprietarului  nu au fost completate 

prin tehnoredactare, asa cum prevede ghidul de finantare. Totodata, 

documentele nu au fost indosariate si opisate.

43 917/CEE 23.09.2020 BAJAN MIHAELA LORINA

Nu sunt prezentati indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 
alin. (2) din Ghidul de finanţare:
- reducerea procentuala a consumului total de energie finala comparativ cu  

situaţia anterioară implementării proiectului [%] si 
- reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO_2, comparativ cu 
situaţia anterioară implementării proiectului [%])
Nu sunt indepliniti urmatorii indicatori:

Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru acoperiş (planşeu peste 
ultimul nivel) după termoizolare (valoare medie) este de 4,31 fata de 
minimum 5

Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru ferestre/uşi nou-montate 
după termoizolare (valoare medie) este de 0,55 fata de minimum 0,77.
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Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

44 4419/CEE 23.09.2020 Niță Petre Daniel

Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara nr. 

77783/27.08.2020 rezulta ca asupra imobilului mai exista un proprietar, nu 

a fost depus acordul acestuia, deci, solicitantul nu indeplineste criteriul de 

eligibilitate prevazut de art. 11 alin. (1) lit. c). Prin urmare, dosarul este 

respins in baza art. 17 alin. (6) lit. b) si c) din ghidul de finantare.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

45 7926/CEE 23.09.2020 Sztanka Ianos

Nu a fost prezentat :

- Raportul de audit energetic al clădirii
- indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2)
- măsurile propuse pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii
- Auditorul care a intocmit Raportul de rezultate  este auditor energetic 

pentru clădiri gradul II 
Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara nr. 6534/17.09.2020 

rezulta ca asupra imobilului mai exista un proprietar, nu a fost depus 

acordul acestuia.

46 282/CEE 23.09.2020 Popa Oana-Smarandita

Nu sunt prezentati indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 
alin. (2) din Ghidul de finanţare:
- reducerea procentuala a consumului total de energie finala comparativ cu  

situaţia anterioară implementării proiectului [%] si 
- reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO_2, comparativ cu 
situaţia anterioară implementării proiectului [%])
Nu sunt indepliniti urmatorii indicatori:

Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru acoperiş (planşeu peste 
ultimul nivel) după termoizolare (valoare medie) este de 4,31 fata de 
minimum 5

Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) pentru ferestre/uşi nou-montate 
după termoizolare (valoare medie) este de 0,55 fata de minimum 0,77.

47 612/CEE 23.09.2020 SOFRONOV NECULAE

Avand in vedere faptul ca din extrasul de carte funciara nr. 

275753/07.09.2020 rezulta ca asupra imobilului mai exista un proprietar, nu 

a fost depus acordul acestuia.
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„Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale”

Anexa 2 - Lista beneficiarilor - persoane fizice respinse

Nr. Crt Nr. cerere Data depunerii Nume Prenume Motivele respingerii

48 6527/CEE 23.09.2020 Ungurean Lica Oana Clara

Nu este indeplinit indicatorul  Rezistenţa termică corectată R′ (m^2 K/W) 
pentru acoperiş (planşeu peste ultimul nivel) după termoizolare (valoare 
medie), cu valoare minim 5.

Conform tabelului 2 (pag.13 din audit) unde sunt prezentate caracteristicile 

dupa implementarea solutiilor, indicatorul pentru placa pod este sub min 5 ( 

0,75).

Cererea de finantare a fost semnata olograf de solicitant si a fost depusa in 

copie si nu in original, asa cum prevede ghidul de finantare. Totodata, in 

cererea de finantare, partea I pct. 3 – Date de identificare ale imobilului 
unde se implementeaza proiectul, lipseste o cifra din numarul de carte 

funciara: a fost completat 23061 iar nr CF este 239061. In remediere se va 

transmite cererea de finantare completata integral prin tehnoredactare, 

semnata de solicitant, in original.

49 622/CEE 23.09.2020 ROMAN SILVIA-MARIA

In cerere nu sunt cuprinse toate masurile prevazute in Raportul de audit.

Recomandarea auditorului este sa se aplice intregul pachet de reabilitate 

termica, atat pe partea de anvelopa cit si pe partea de  instalatii.

Desi in Auditul energetic sunt prevazute solutii si pentru instalatiile cladirii 

(sistem de incalzire,sistem de preparare a apei calde menajere, sistemul de 

iluminat, sisteme de producere a energiei din surse regenerabile) nici una 

dintre acestea nu sunt solicitate in cererea de finantare. 
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