
 

 

Nr. __3.471___7.02.2020 

CORRIGENDUM NR. 1  

LA ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER 

PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN  

 

(POCU) 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul 

tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 

inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.9: Creșterea 

numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către 

prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele 

patologii / ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, 

diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II”  

 

Prin prezentul corrigendum se modifica urmatoarele: 

 DOSARUL DE PARTICIPARE – data de depunere a dosarului de participare se 

modifica astfel: 

Dosarul de participare va fi depus in plic inchis, intr-un singur exemplar la Institutul 

Regional de Oncologie Iasi, Registratura, Strada General Henri Mathias Berthelot 2-4, Iași 700483, 

parter, telefon: 0374 27 88 10, 0374 27 88 11, persoana de contact HONCIUC OTILIA pana la data 

de 14.02.2020, ora 14.00 precum si în format scanat la adresa de email oncoiasi@iroiasi.ro pana la 

data de 14.02.2020, ora 24:00, termen care respectă prevederile din Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul POCU 2020, fiind calculat de la data postării anunțului de selecție. 

 REZULTATUL PROCEDURII – data publicarii anunţurilor privind rezultatele selecţiei 

se modifica astfel: 

Anunţurile privind rezultatele selecţiei vor fi publicate la aceeaşi secţiune de pe site-ul unde a 

fost publicat anunţul privind intenţia de selectare până la data de 15.02.2020 ora 14.00. Rezultatul 

selecției va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informaţii privind candidații 



 

 

participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii 

selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Adresa de înaintare. 

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR – data publicarii rezultatelor definitive se 

modifica astfel: 

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție (cu excepția zilelor nelucrătoare - sâmbăta, duminica, alte zile 

legale libere – când termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară publicării). 

Contestațiile se depun la Registratura Institutului Regional de Oncologie Iasi, Strada General 

Henri Mathias Berthelot 2-4, Iași 700483, parter, telefon: 0374 27 88 10, 0374 27 88 11 și la adresa 

de email oncoiasi@iroiasi.ro. 

Rezultatele definitive, dupa analizarea contestatiilor, vor fi publicate pe site-ul www. 

http://iroiasi.ro/ pana pe data de 18.02.2020 ora 14.00. 

 

Comisia de selecție parteneri: 

Dr. Bontaș Laurențiu - Președinte 

Dr. Nicolae Ioanid – Membru 

Otilia Honciuc - Membru 


