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Titlu proiectului: "Crogterea capacitdlii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Come4 S;

Antreprenoriat de dezvoltare 9i implementare a sistemuluido politici publice bazate pe dovezi"
Beneficiar: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, come4si Antreprenoriat
Partener: Academ;a Romana
Numerul de identificare al conlfactului: SIPOCA 5
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PROCES VERBAI

privind solufionarea conaestatiei d€pustr de domnul GAFTEA VIOREL NICOLAE,

candidat la procesui de seleclie pentru pozila de experttip B, pentru realizarea analizei cu pfivire la rcactivitalea

adminisrfafiei publice la nevoile lntrepdnderilor mici gi mijlocii $i ale nediului de afaceri, conform princip;ilor Small

Business Act, in cadrui proiectului "Cre*erea capacitali adninistmxive a Ministerului pentru Mediul de Afaced,

Comer! si Anlreprenoriat de dezvoltare qi impiementare a sistemului d€ politici publice bazate pe dovezi", cod

SIPOCA 5, conform anuntului publ;cat pe site-ul Academiei Romane, pe pagina proiectuLoi SIPOCA 5, in data de

0?.09.2018 privind o€anizarea procesului de selcclie pentru 2 (doi) experlitip B'

Avand in vederc conteslatia deDusi de cdfie domnul CAFTEA VIOREL NICOLAE'in dala de 21.092018,

im€gistrata la Reg;stEtura Ceneraid a Academiei Romane sub nr. 3806/21.09 2018 li 'in cadrul proiectului SIPOCA 5

sub or. 8707/21.09.2018, prin care coDiesta rezultatul selecliei dosarelor candidalilor afisat in dala de 20.09.2018' pe

site-ui Academiei RomaDe, pe paginn proiecxului SIPOCA 5,

Comisiade soiutionare a conlesiatriilor, in urna alalizei contestaliei depuse liadocumenlelor exislenle ladosarul

deous. a constata! u, mdtoarele:

L Conteslalia a fost depusiin tetmqnul legal.

2. Cu privire la lennenul limittr de depunerc a dosarului, in anunlul publicat ln daxa de 07 09 2018 pe site"ul

Academiei Ronane, pe pagiDa pfoiectului SIPOCA 5, se menlioneazii expres la pagina 3 daxa limiu de

depunerc a dosafelof de paricipare: "pana la data de 18 09.201I (inciusiv) in inteNalul orar 9.00-13,00".

AvaDd in vedere inregistrarea dosarului domnrrlui GAFTEA VIOREL NICOLAE, ln data de I8 09 2018 la

o|a 14.03, a$a cum reiese $i din inregistr5file efectlrale de citfe camerele video situale ln intedoful Academiei

Rom6ne etaj I , spre camera I I , s-a coltslalat nerespectarca ternenului legal de depunerc a acestuia

3. Referitof la transmiterea documentelor in data de I 7.09.201 8, ln foflnat electrcnic, rcspectiv prin email calre

dna. Raluca Ladatu, nentionAm faptul cA tmnsmiterca ln fofmat eleclronic nu reprezirta o lbfma acceptatd

de depunere a dosarului de seleclie a expe{ilor confotm anu|tului publicat ln data de 07 09.2018, pe site-ul

Academiei Romane, pe pagina proieclului SIPOCA 5

4. Mentionam faptul ci membfii echipei de implementare a pfoiectului SIPOCA 5 surt angajati pe baza de

contract de munce pe perioada determinard, iar prezenla lorin incinta Academ iei Romane nu seinf€sistreaza

in registlele de acces,

Urmar€ celor de nai sus, comisia de solulionare a contestaliilor respinge contestalia domnului Gaftea Viorel

Nicolae.

Prcgedinte: Andreea Al Kabbani - Responsabil juridic Padener I P\,-
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