
 

 
 

 RO-WIN – Succes în Romania 
Procedura de contestații 

Etapa I – Evaluarea initiala a planurilor de afaceri 
 
La finalul Etapei I – Evaluarea initiala a planurilor de afaceri pot fi depuse eventuale contestații 
conform prevederilor de mai jos.  
 
Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de evaluare, în 
termenul cuprins între 21 – 23 august 2018 (data limita primire / inregistrare contestatie). 
Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de 
catre comisia de solutionare a contestatiilor, fiind depuse tardiv. 
 
Contestațiile se depun fizic / prin poștă / prin curier la sediul Liderului de proiect din Str. Coltei 
8, Et. 3 sau online (cu contestatia semnata si scanata) prin email trimis catre contact@ro-win.ro, 
în atenția Coordonatorului de proiect – Dl. Alexandru Ghita. Pe plic va fi marcată clar sintagmă: 
Contestație rezultate – concurs planuri de afaceri RO-WIN. In cazul contestatiilor depuse online 
mentiunea va aparea in titlul emailului. Toate contestatiile depuse conform instructiunilor pana 
la termenul limita vor primi un numar de inregistrare pentru referinta. 
 
Contestațiile trebuie să argumenteze în mod clar si specific aspectele contestate din rezultatul 
procesului de evaluare prin raportare la criteriile de evaluare descrise in Procedura de evaluare & 
selectie planuri de afaceri. Pentru inregistrarea aspectelor contestate si a argumentelor relevante 
va fi folosit formularul din Anexa A a Procedurii de contestatii. Urmatoarele situatii conduc la 
invalidarea automata a contestatiei, fara a mai face obiectul solutionarii pe fond de catre comisia 
de solutionare a contestatiilor: 
- Contestatii prin care se solicita completarea aplicatiei cu informatii / documente aditionale 

fata de cele transmise pana la termenul limita de depunere a aplicatiilor; 
- Lipsa argumentarii aspectelor contestate prin raportare la criteriile de evaluare comunicate; 
- Neutilizarea conform instructiunilor a formularului din Anexa. 
 
Contestațiile conforme cu instructiunile de mai sus se soluționează pana la data de 28 August 
2018, de către o comisie formată din cel putin 3 persoane delegate de catre Liderul de proiect si 
organizatiile partenere din consortiu ce va reevalua aplicatia. Decizia comisiei de soluționare a 
contestațiilor este definitivă, indiferent daca punctajul obtinut in urma re-evaluarii este mai mare 
sau mai mic decat punctajul obtinut initial. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi 
comunicata contestatarului pe adresa de email utilizata la inscrierea in grupul tinta pana la data 
de 28 August 2018.  
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