PROCEDURA
de tratare şi rezolvare a contestaţiilor privind rezultatele
Evaluării stadiului de implementare a Proiectelor derulate în cadrul
programului 4, al P.N.C-D.I II, la Competiţia C2-2008
1. Contestările se primesc ca urmare a publicării rezultatelor Evaluării, în
termenul anunţat.
2. Contestările primite în termen, ca documente autentice şi cu autor
identificabil în clar (prin FAX, scanate sau depuse direct) sunt înregistrate şi
clasificate pe Domeniile Programului 4, aşa după cum a decurs şi procesul de
Evaluare.
3. Contestările pe fiecare Domeniu, sunt tratate şi rezolvate prin propunerea
soluţiei corespunzătoare Principiilor şi Procedurii de desfăşurare a procesului de
Evaluare, cuprinse în Documentul „Evaluarea stadiului implementării” proiectelor din
cadrul Programului „Parteneriate în domeniile prioritare”, competiţia C2-2008.
4. Tratarea şi rezolvarea contestărilor, pe fiecare Domeniu, se asigură de
către o „Comisie pentru contestări”, desemnată de către Comisia/Comisiile de
specialitate a Colegiului Consultativ, în a cărei/căror competenţă intră Domeniul
respectiv.
Comisia este constituită din 5 (cinci) Experţi, membrii ai Comisiei/Comisiilor de
Specialitate corespunzătoare sau ai Colegiului Consultativ, pentru a putea asigura
desfăşurarea lucrărilor în condiţii de expertiză în profitul proiectului vizat şi de evitare
a conflictului de interese, astfel ca la tratarea şi rezolvarea fiecărei Contestări, să
participe cel puţin 3 (trei) Experţi.
Moderarea lucrărilor Comisiei se va asigura de către Preşedintele Comisiei de
specialitate, sau de către Vice-Preşedinte, sau un membru al Colegiului Consultativ,
delegat de către Preşedinte.
5. În prima Etapă a lucrărilor Comisiei, sunt examinate toate Contestările,
selectându-se acelea care nu se referă la nerespectarea Procedurii de Evaluare,
stabilită prin Documentul precizat la punctul 3 şi la care se va răspunde în mod
corespunzător.
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Rezultatele acestei Etape, sunt consemnate

într-un

Proces-Verbal

al

Comisiei pentru contestări, semnat de Experţii componenţi şi de către Moderator.
6.

În

Etapa

următoare,

sunt

examinate

Contestările

referitoare

la

nerespectarea Procedurii de Evaluare, identificându-se abaterea concretă semnalată
şi convenindu-se asupra veridicităţii acesteia. Ca urmare, sunt evaluate consecinţele
abaterii de la Procedura de Evaluare, asupra punctajului acordat şi se convine, în
consens de către Experţii care participă la examinarea cazului, conform prevederilor
punctului 4, asupra menţinerii sau corecţiei punctajului iniţial acordat, cu
consemnarea obligatorie a comentariilor şi fundamentării deciziei.
Rezultatul acestui proces este consemnat în „Fişa de examinare a
Contestării”, sub semnătura Experţilor participanţi şi a Moderatorului.
7. Suportul logistic şi procedural al lucrărilor Comisiei pentru contestări, este
asigurat de către Experţii UEFISCDI, cu concursul cărora sunt întocmite
Documentele primare, precizate la punctele 5 şi 6, precum şi Situaţiile
centralizatoare ale rezultatelor, pe baza Documentelor primare menţionate.

