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PROCEDURĂ privind rezolvarea contestațiilor  

Pentru Etapa I – Formare antreprenorială  

Contract: POCU/82/3/7/105479 

“Up to start” 

Cod SMIS 2014+:105479 

Avizat: Valentina Sturzu-Cozorici    

 Manager de proiect  

 

Întocmit: Florin Cristian Predescu 

Coordonator evenimente și promovare 
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Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România, în calitate de 

Beneficiar, împreună cu partenerii Fundația Zamolxes, Asociația Dominou și Asociația 

Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM implementează proiectul cu titalul „Up to 

Start” cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman - Axa Prioritară 3, Operațiunea 3.7, 

contract POCU/82/3/7/105479, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni. 

Obiectivul general: Cresterea ocuparii în rândul a 74 de persoane prin înfiintarea 

a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est. 

 Prezenta procedură este realizată in vederea aplicarii contestașiilor in urma selecției   

grupului țintă în cadrul proiectului “Up to start” – contract POCU/82/3/7/105479 pentru 

etapa I – Formare antreprenorială și are următoarele prevederi: 

1. Pot face contestație atât persoanele selectate in cadrul grupului țintă, cât și persoanele 

neselectate; 

2. Rezultatul final râmâne cel acordat de comisia de contestație; 

3. Contestațiile se depun la sediul Beneficiarului ADRA (București, Bulevardul Pache 

Protopopescu, nr. 85, sector 2) personal sau prin curier, în termen de 48 ore (două zile 

lucrătoare) de la aflarea rezultatului; 

4. Comisia de evaluare contestații este desemnată de managerul de proiect (obligatoriu 

doi membri care nu au făcut parte din comisia inițială)  

5. Comisia se întrunește pentru reevaluarea dosarului candidatului prinvind eligibilitatea 

documentelor și punctajul obținut de aceștia în prima fază a evaluării, se întocmește 

proces verbal, acesta trebuie predat managerului de proiect împreună cu cererea de 

contestație; 

6. Termenul pentru rezolvarea contestațiilor, din momentul desemnării comisiei de către 

mangerul de proiect, este de 48 ore (două zile lucrătoare); 

7. Rezultatele în urma evaluării se publică pe site-ul proiectului  www.uptostart.ro și pe 

pagina de facebook:  https://www.facebook.com/uptostartproiect/  

http://www.uptostart.ro/
https://www.facebook.com/uptostartproiect/

