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ANEXA 8

CONTESTAȚIE
În atenția Comisiei de evaluare a contestațiilor
Ref Rezultare evaluare concurs de planuri de afaceri
Subsemnatul/a ........................................................................................, născut(ă) la data de:
..........................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea ................................................., str.
................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul
............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr.
...................., CNP............................................., în calitatea de participant la concursul de
planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ’’ O șansă pentru economia social, un viitor
mai bun pentru persoanele vulnerabile’’, ID 128107, titular al planului de afaceri
............................................................

(Numele

entității),

contest

rezultatele

evaluării

administrative și eligibilității/tehnico-financiare (după caz) așa cum mi-au fost aduse la
cunoștință prin transmiterea grilei de evaluare în data de ............………, respective notarea
următoarelor criterii:
Criteriu contestat

Explicații

1. Criteriul XX (se va prelua din grila de
evaluare)

punctaj acordat/punctaj maxim posibil

1.1 Motivația contestării:

Precizați motivele care stau la baza
contestației

1.2 Argumente care justifică acțiunea de
contestare

Atenție - se va putea face referință doar la
informațiile care au fost puse la dispoziția
juriului în cadrul dosarului de aplicație!!!!
Pot fi atașate extrase specifice din acesta.
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2. Criteriul XX (se va prelua din grila de
evaluare)
2.1 Motivația contestării:
2.2 Argumente care justifică acțiunea de
contestare
n. Criteriul XX (se va prelua din grila de
evaluare)
n.1 Motivația contestării:
n.2 Argumente care justifică acțiunea de
contestare
Precizez că am fost informat și am luat la cunoștință că în acord cu prevederile Metodologiei
de evaluare și selecție planuri de afaceri pot contesta o singură data rezultatul evaluării
planurilor de afaceri în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor.
Data: ….............................
Nume și Prenume: …..............................................
Semnătura: …........................................

