Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”
Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la
20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Obiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
Apel proiect: POCU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori
Cod SMIS proiect: POCU/303/5/2/128177

METODOLOGIA DE SOLUŢIONARE
A CONTESTAŢILOR
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE
PLANURI DE AFACERI
DENUMIRE PROIECT : “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin
intervenții sociale integrate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.”
Cod proiect: SMIS 2014+ 128177
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I. ASPECTE GENERALE
Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de înregistrare, evaluare şi soluţionare a contestaţiilor depuse ca urmare
a publicării rezultatelor privind evaluarea planurilor de afaceri depuse în cadrul proiectului “SOS Ținutul
Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.” Cod proiect:
SMIS 2014+ 128177.
Scopul prezentei metodologii este de a realiza o abordare unitară la nivelul parteneriatului a modului de evaluare a
contestaţiilor pe care aplicanţii le depun.
Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți partenerii şi implicit toţi membrii Comitetului
de soluţionare a contestaţiilor și nu exonerează nicio persoană participantă de obligația cunoașterii și respectării
acesteia.
II. MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
2.1 Înregistrarea contestaţiilor
Fiecare contestație care a fost transmisă pe adresa de e-mail a solicitantului va primi un număr de înregistrare de la
solicitant.
Solicitantul va face centralizarea tuturor contestațiilor depuse la nivel de proiect.
2.2 Numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Contestaţiile depuse în cadrul proiectului vor fi analizate şi evaluate de o Comisie de soluţionare a contestaţiilor
numită în continuare comisia CSC care va fi alcătuită din:
Secretar (coordonator proiect partener)– membru fără drept de vot
2 membri ––expertul de monitorizare și expertul decontare

2.3 Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor
Se consideră Contestaţie doar acea adresă transmisă de aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în evaluarea
tehnico-financiară care specifică punctual și justificat criteriile cu care nu sunt de acord.
Fecare contestaţie transmisă va fi analizată de către Expertul de monitorizare şi Expertul decontare, din punct de
vedere al admisibilității, conform Metodologiei de concurs planuri de afaceri.
În urma analizării admisibilității contestației, aceasta poate fi:


Respinsă (neîntemeiată, tardivă etc.)



Admisă, inclusiv parțial, din punct de vedere administrativ (erori materiale, justificare punctaj etc) – se va
soluționa de către președinții de subcomisiii și secretarii de la nivelul fiecarui partener
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Admisă, inclusiv parțial, din punct de vedere al evaluării tehnico-financiare a PA – la nivelul fiecărui
partener se va decide dacă aceasta va intra în Comisia CSC.

Răspunsul oferit aplicanţilor va fi punctual și argumentat, pe baza informaţiilor regăsite în planul de afaceri cu
respectarea Metodologiei de concurs și a Grilei de evaluare.
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim 3 zile lucrătoare.
Modul de soluţionare a contestaţiilor va avea în vedere analiza argumentelor oferite de aplicanţi pe baza
documentelor existente la dosar. Nu se permite aducerea de noi informaţii care modifică planul de afaceri depus
iniţial. Nu se vor lua în considerare documente noi depuse în această etapă.
Membrii juriu vor analiza contestația primită, precum și planul de afaceri depus inițial și vor completa grila de
evaluare. La secțiunile contestate, se vor face observații punctuale asupra aspectelor contestate de aplicanţi.
Punctajul se calculează ca medie aritmetică a celor două punctaje de la cei doi experți.
În cazul în care, în urma soluționării contestației, punctajul obținut este mai mic decât punctajul inițial, punctajul
final este considerat punctajul cel mai mare.
Rezultatul obținut în această etapă este definitiv și irevocabil și nu se mai admit alte contestații.
La finalul procesului de evaluare a contestațiilor se va transmite prin e-mail aplicanţilor în cauză Scrisoarea de
informare cu privire la rezultatul procesului de soluționare a contestației depuse şi apoi se va publica lista finală
după soluționarea contestațiilor în etapa tehnico-financiară pe site-ul proiectului www.airdd.ro.
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