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DESPRE BERD 
BERD INVESTEŞTE ÎN 
SCHIMBAREA VIEŢILOR 
OAMENILOR ŞI MEDIILOR UNEI 
REGIUNI CARE SE ÎNTINDE DE LA 
EUROPA CENTRALĂ LA ASIA 
CENTRALĂ, BALCANII DE VEST ŞI 
SUDUL ŞI ESTUL MEDITERANEI.
COLABORÂND CU SECTORUL 
PRIVAT, INVESTIM ÎN PROIECTE, 
NE ANGAJĂM ÎNTR-UN DIALOG 
POLITIC ŞI OFERIM
CONSULTANŢĂ TEHNICĂ CE 
ÎNCURAJEAZĂ INOVAŢIA ŞI 
CONSTRUIEŞTE ECONOMII DE 
PIAŢĂ DURABILE.
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Sumar executiv

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor formulate 
referitoare la proiect (PCM) a fost stabilit pentru 
evaluarea şi revizuirea Reclamaţiilor cu privire la 
proiectele finanţate de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Aceasta oferă 
persoanelor fizice, Organizaţiilor şi grupurilor locale 
care ar putea fi afectate în mod negativ de un proiect, 
o modalitate de depunere a Reclamaţiilor la Bancă în 
mod independent de operaţiunile bancare.

Prezentul Ghid al utilizatorului stabileşte regulile cu 
privire la modul în care Reclamaţiile pot fi depuse, 
cine poate depune o Reclamaţie, ce probleme 
pot fi indicate şi abordate prin PCM. Acesta 
explică şi procesul de revizuire a Reclamaţiilor, 
termenele, cerinţele de raportare, dispoziţiile privind 
confidenţialitatea şi alte detalii ale procedurii. În plus, 
acesta include un text complet al Regulamentului de 

Procedură PCM, după cum a fost aprobat de Consiliul 
de Administraţie al BERD în Mai 2014.

PCM are două moduri de abordare a Reclamaţiilor: 
o Verificare a Reclamaţiilor care evaluează dacă 
Banca a respectat Politicile relevante BERD şi o 
Iniţiativă de soluţionare a problemelor, care are ca 
scop rezolvarea problemelor care stau la baza unei 
Reclamaţii, de obicei prin intermediul unui acord 
mediat între Reclamant şi clientul BERD.

Reclamaţiile sunt verificate cu asistenţa Experţilor 
PCM – Experţi internaţionali care se specializează 
în domenii precum mediul, dezvoltarea socială şi 
legislaţie şi care operează la nivel extern cu Banca.
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Roluri și responsabilități

O serie de agenţi şi persoane fizice sunt implicaţi în modul de operare al PCM.  
Această secţiune a ghidului descrie acţiunile acestora.

Consiliul de 
Administraţie al Băncii

Consiliul numeşte Experţii PCM. De asemenea, Consiliul acceptă sau respinge 
concluzia prin intermediul unui Raport de Evaluare a Eligibilităţii conform 
căruia o Reclamaţie este neeligibilă, precum şi a Planului de Acţiune privind 
Gestionarea, creat ca răspuns la recomandările efectuate în Rapoartele de 
evaluare a conformităţii pentru proiectele aprobate de Consiliu.

Director Executiv 
Conformitate  
(CCO)

CCO este şeful departamentului PCM. Acesta este responsabil pentru 
asigurarea faptului că Agentul PCM îşi îndeplineşte funcţiile PCM în conformitate 
cu Regulamentul de Procedură PCM.

Expert(ţi) PCM O listă de experţi independenţi (până la 10 experţi) numiţi de Consiliul de 
Administraţie BERD şi orice expert numit de Consiliul de Administraţie pe baze 
ad-hoc pentru a servi drept Evaluatori ai Eligibilităţii împreună cu Agentul PCM; 
Experţii de verificare a conformităţii (individual) sau Expertul în soluţionarea 
problemelor (individual sau cu Agentul PCM). De asemenea, experţii pot să fie 
responsabili, în baza delegării de către Agentul PCM, pentru orice monitorizare 
de control şi raportare.

Fiecare Expert PCM este selectat în mod competitiv şi trebuie să nu fi lucrat 
pentru Bancă timp de cel puţin doi ani înainte de numire. Mai mult, un Expert 
PCM poate fi revocat doar de Consiliu în mod justificat.

PCM Officer Ofiţerul PCM este un angajat cu normă întreagă al Băncii, care este desemnat 
de către un comitet şi numit de către Preşedinte. Ofiţerul PCM este responsabil 
pentru funcţionarea generală de zi cu zi a PCM. Ofiţerul PCM înregistrează 
Reclamaţiile, selectează un Expert PCM pentru a efectua în comun Evaluări 
ale Eligibilităţii, evaluează dacă o Reclamaţie eligibilă ar putea beneficia de o 
Iniţiativă de soluţionare a problemelor, se asigură că termenele sunt respectate 
sau aprobă prelungiri, furnizează informaţii şi răspunsuri pentru toate părţile 
relevante în fiecare stadiu al procesului PCM şi monitorizează şi raportează 
cu privire la implementarea activităţilor de control, inclusiv raportarea către 
Preşedinte şi Consiliu în fiecare an. De asemenea, Ofiţerul PCM este responsabil 
pentru mobilizarea şi instruirea privind PCM.

Preşedintele Băncii Preşedintele acceptă sau respinge concluzia unei Evaluări a eligibilităţiii conform 
căreia o Reclamaţie este neeligibilă şi recomandarea ca Reclamaţia să fie 
închisă, precum şi Planul de Acţiune privind Gestionarea, creat ca răspuns 
la recomandările efectuate în Rapoartele de verificare a conformităţii pentru 
proiecte care nu necesită aprobarea Consiliului sau care nu au fost încă 
aprobate. De asemenea, Preşedintele acceptă sau respinge o recomandare 
într-un Raport de evaluare a eligibilităţii pentru care Banca îşi asumă o Iniţiativă 
de soluţionare a problemelor.
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Despre Mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor 
formulate referitoare la 
proiect
BERD a implementat PCM ca parte a angajamentului 
său privind transparenţa şi responsabilitatea 
operaţiunilor sale. În cazul în care aveţi o problemă 
cu proiectul pe care BERD l-a finanţat sau cu privire la 
care şi-a exprimat intenţia de a-l finanţa şi consideraţi 
că proiectul a provocat sau ar putea provoca un 
prejudiciu, puteţi depune o Reclamaţie la PCM.

PCM vă poate ajuta în două moduri:

1. Puteţi cere ajutorul PCM în soluţionarea unei 
probleme pe care o aveţi cu proiectul – de 
exemplu, acest lucru ar putea include o dispută 
cu societatea care sponsorizează proiectul. 
În acest caz, PCM poate începe Iniţiativa de 
soluţionare a problemelor pentru a încerca 
să rezolve problemele care stau la baza 
Reclamaţiei. Acest lucru ar putea include 
constatarea faptelor, medierea, concilierea, 
facilitarea dialogului, investigarea sau 
raportarea; şi/sau

2. Puteţi solicita PCM să investigheze dacă BERD 
nu şi-a respectat Politica de mediu şi socială 
(toate ediţiile) şi/sau dispoziţiile specifice 
proiectului ale Politicii de infomare publică BERD 
în legătură cu un proiect aprobat al Băncii. În 
acest caz, PCM poate întreprinde o Evaluare 
a conformităţii pentru a evalua dacă Banca a 
respectat sau nu cerinţele acestor politici.

Puteţi solicita o Iniţiativă de soluţionare a 
problemelor, o Verificare a conformităţii sau ambele, 
cu condiţia ca Reclamaţia să îndeplinească cerinţele 

relevante de eligibilitate. Cu toate acestea,  
PCM va lua o decizie (sau ambele) alegând cea  
mai potrivita metoda PCM pentru abordarea 
problemelor exprimate. 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la PCM şi o 
versiune completă a Regulamentului de procedură 
PCM, vă rugăm să vizitaţi: www.ebrd.com/pcm.

O versiune completă a Regulamentului de procedură 
PCM poate fi, de asemenea, găsită în Secţiunea 2 din 
această broşură.

PCM poate aborda Reclamaţia 
dvs. în două moduri: prin 

încercarea de a rezolva aspectele 
exprimate în Reclamaţia dvs. şi/sau 
prin investigarea dacă BERD a 
respectat sau nu politicile sale 
relevante.

Ghid pentru Mecanismul BERD de 
soluţionare a reclamaţiilor formulate 
referitoare la proiect (PCM)
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Cine administrează PCM?
PCM este independent de operaţiunile bancare ale 
BERD şi de Departamentul de Mediu şi Durabilitate. 
Ofiţerul Mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor 
formulate referitoare la proiect (Ofiţerul PCM) 
coordonează toate procesele PCM şi, împreună 
cu un expert independent, derulează evaluări ale 
eligibilităţii privind Reclamaţiile după ce acestea 
sunt înregistrate. În cazul în care se garantează o 
Verificare a conformităţii, aceasta va fi efectuată de 
către un membru al corpului de Experţi PCM. În cazul 
în care este necesară o Iniţiativă de soluţionare a 
problemelor, atunci sub rezerva aprobării prealabile 
de către Preşedintele Băncii, Ofiţerul PCM şi/sau un 
Expert PCM va facilita procesul.

Funcţiile experţilor independenţi PCM includ 
evaluarea, în colaborare cu Ofiţerul PCM, a 
eligibilităţii Reclamaţiilor, derularea de Verificări 
ale conformităţii sau Iniţiative de soluţionare a 
problemelor şi de monitorizare a controlului.

Aceşti experţi internaţionali sunt specializaţi în 
domenii precum mediul, dezvoltarea socială şi 
dreptul. Aceştia funcţionează la nivel extern Băncii şi 
sunt numiţi pentru un mandat de trei ani care poate 
fi reînnoit.

Cine poate depune o 
Reclamaţie?
Una sau mai multe persoane aflate într-o zonă 
protejată, sau care au interese economice, sociale 
sau culturale într-o zonă de proiect, pot depune o 
Reclamaţie pentru o Iniţiativă de soluţionare a 
problemelor.

Una sau mai multe persoane, sau organizaţie(ii) 
poate/pot depune o Reclamaţie pentru o Verificare  
a conformităţii.

În ambele cazuri, trebuie să fiţi informat(ţi) cu privire 
la faptul că un proiect finanţat sau care urmează să 
fie finanţat de BERD a provocat sau este posibil să 
provoace prejudicii.

PCM este independent de 
operaţiunile bancare ale BERD 

şi Departamentul de Mediu şi 
Durabilitate al Băncii.
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Când trebuie depusă o 
Reclamaţie
În cazul în care solicitaţi o Iniţiativă de soluţionare a 
problemelor, puteţi depune Reclamaţia:

• doar după ce BERD a arătat în mod clar că este 
interesată de finanţarea proiectului; şi

• nu mai târziu de 12 luni de la ultima plată a 
fondurilor BERD, sau în cazul finanţării de capital, 
în cazul în care Banca nu a vândut sau nu şi-a 
pierdut calitatea de investitor.

În cazul în care solicitaţi o Verificare a conformităţii, 
puteţi depune Reclamaţia:

• doar după ce BERD a aprobat proiectul, şi

• nu mai târziu de 24 de luni de la data la care Banca 
a încetat să participe la proiect. 

Înainte de depunerea unei Reclamaţii, PCM 
încurajează Reclamanţii să depună eforturi pentru 
a aduce aspectele care stau la baza problemei în 
atenţia Băncii şi/sau a Clientului. O Reclamaţie 
trebuie depusă la PCM doar în cazul în care 
comunicarea cu conducerea Băncii şi/sau Clientul 
nu a soluţionat problema sau în cazul în care 
această comunicare nu a fost posibilă.

În ambele cazuri, puteţi contacta Ofiţerul PCM sau 
Sediul de rezidenţă BERD pentru asistenţă în cazul 
în care nu sunteţi sigur cu privire la perioada în care 
trebuie să se depună o Reclamaţie:

Project Complaint Mechanism  
Attn: PCM Officer 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Marea Britanie 
Telefon: +44 20 7338 7813 
Fax: +44 20 7338 7633 
E-mail: pcm@ebrd.com 

Pentru o listă a Sediilor de rezidenţă BERD şi 
informaţiile acestora de contact, vizitaţi: www.ebrd.
com/contacts.html

Publicaţii aferente
Ghid privind Mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor formulate referitoare la proiect  
Politica de mediu şi social BERD (toate ediţiile) 
Politica de informare publică BERD

Se pot obţine copii ale publicaţiilor de la toate  
sediile BERD.

Puteţi depune o Reclamaţie în 
limbile engleză, franceză, 

germană, rusă sau în oricare dintre 
celelalte limbi oficiale ale unei ţări 
în care funcţionează BERD.

În mod alternativ, trimiteţi 
cererile dvs. către Biroul de 

Publicaţii.
Tel: + 44 20 7338 7553 
Fax: + 44 20 7338 6102
Email: pubsdesk@ebrd.com
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Cum se depune o 
Reclamaţie şi ce trebuie  
să includă aceasta 
1. Separat de informaţiile prevăzute în această 

secţiune, puteţi utiliza Modelul de formular de 
reclamaţie de la sfârşitul acestei broşuri sau de 
pe site-ul web PCM (www.ebrd.com/downloads/
integrity/ sample_complaint_form.pdf) pentru 
a vă ghida privind informaţiile de care veţi avea 
nevoie pentru a le include în Reclamaţia dvs. De 
asemenea, puteţi contacta Ofiţerul PCM pentru 
ajutor cu privire la modul de depunere a unei 
Reclamaţii.

2. Limba în care se formulează Reclamaţia: 
Reclamaţia poate fi efectuată în limba engleză, 
rusă, germană, franceză sau în oricare dintre 
limbile oficiale ale unei ţări în care funcţionează 
BERD. Reclamaţiile care nu sunt depuse în 
limba engleză vor necesita un timp de răspuns 
suplimentar.

3. Puteţi depune Reclamaţia personal sau puteţi 
apela la un reprezentant autorizat pentru a 
depune Reclamaţia în numele dvs. În cazul în 
care apelaţi la un reprezentant, Reclamaţia dvs. 
va trebui să includă semnătura reprezentantului 
autorizat şi dovada că i-aţi acordat permisiunea 
reprezentantului de a acţiona în numele dvs. 
(de exemplu, aceasta ar putea fi sub forma unei 
scrisori semnate de dvs., prin care îi acordaţi 
această permisiune reprezentantului dvs.).

4. În cazul în care doriţi ca PCM să trateze 
Reclamaţia dvs. ca fiind confidenţială, trebuie 
să indicaţi în mod clar acest lucru în Reclamaţia 
dvs. şi să menţionaţi motivul cererii. Se vor 
depune toate eforturile rezonabile pentru a 
menţine confidenţialitatea solicitată şi pentru ca 
informaţiile să nu fie dezvăluite fără permisiunea 
dvs. explicită.

5. Pentru ca PCM să înceapă procesarea 
Reclamaţiei dvs., Ofiţerul PCM se va asigura 
că aţi inclus toate informaţiile necesare pentru 
prima etapă a procesului PCM, şi anume, 
înregistrarea. În special, Reclamaţia dvs. trebuie 
să includă:

 a. numele şi informaţiile dvs. de contact şi, în 
cazul în care aveţi un reprezentant autorizat, şi 
informaţiile de contact ale acestuia. Acest lucru 
este necesar pentru ca PCM să poată comunica 
cu dvs.;

 b. numele sau descrierea proiectului BERD 
pentru care faceţi Reclamaţia;

 c. descrierea impacturilor proiectului cu privire 
la dvs. sau la mediu, incluzând impacturi viitoare 
probabile; şi

 d. în cazul în care solicitaţi o funcţie de 
soluţionare a problemelor, o descriere a modului 
în care aţi încercat să comunicaţi Băncii şi/
sau clientului preocupările dvs. şi care au fost 
rezultatele.

 În cazul în care consideraţi că procesul de 
comunicare cu Banca sau cu Clientul v-ar aduce 
prejudicii sau ar fi inutilă, Reclamaţia dvs. poate 
fi totuşi înregistrată, însă trebuie să precizaţi 
motivele pentru care nu aţi făcut astfel de 
încercări.

 În cazul în care nu aţi comunicat îngrijorările dvs. 
cu privire la Proiect şi nu aţi oferit o explicaţie 
de ce acest lucru nu a fost posibil, Ofiţerul PCM, 
consultându-se cu dvs., va amâna înregistrarea 
Reclamaţiei dvs. şi o va transmite echipei 
relevante din cadrul Băncii, care va încerca să 
abordeze problemele ridicate de dvs. În cazul în 
care eforturile de a răspunde preocupărilor nu 
aduc rezultate pozitive, Ofiţerul PCM va înregistra 
Reclamaţia dvs.

6. Odată înregistrată, Reclamaţia dvs. tot va trebui 
să fie evaluată privind eligibilitatea pentru a se 
asigura faptul că îndeplineşte toate criteriile 
necesare pentru o Verificare a conformităţii sau o 
Iniţiativă de soluţionare a problemelor. Dacă este 
posibil, Reclamaţia dvs. trebuie să includă şi:

 

Puteţi solicita ca identitatea 
dvs. să rămână confidenţială.
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 a. o indicaţie cu privire la funcţia PCM solicitată 
şi ce rezultat aţi dori să obţineţi;

 b. copii ale tuturor scrisorilor, e-mail-urilor 
sau notelor, sau ale altor materiale legate de 
comunicările dvs. cu Banca sau cu Clientul, cu 
privire la preocupările dvs.; şi

 c. o indicare a Politicii BERD pe care consideraţi 
că Banca nu a respectat-o.

7. În cazul în care deţineţi orice alte informaţii 
despre problemele indicate în Reclamaţia dvs., 
vă rugăm să includeţi aceste informaţii şi orice 
documente relevante. Aceste informaţii sunt 
utile, dar nu şi obligatorii.

8. Reclamaţia poate fi trimisă utilizând formularul 
online de pe site-ul web al PCM (www.ebrd.com/
pcm/eform) sau o puteţi trimite prin poştă, e-mail 
sau fax la:

Project Complaint Mechanism  
Attn: PCM Officer 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Marea Britanie 
Fax: +44 20 7338 7633 
E-mail: pcm@ebrd.com 

În mod alternativ, puteţi, de asemenea, să trimiteţi 
prin poştă sau să depuneţi personal Reclamaţia dvs. 
la oricare dintre Sediile de rezidenţă BERD pentru a 
fi transmise către PCM. Pentru o listă a Sediilor de 
rezidenţă BERD şi pentru informaţiile de contact ale 
acestora, accesaţi: www.ebrd.com/contacts.html

Înainte de depunerea unei 
Reclamaţii către PCM, sunteţi 

încurajat să depuneţi eforturi pentru 
a soluţiona problema cu BERD şi/
sau societatea responsabilă pentru 
derularea Proiectului.
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La ce trebuie să vă 
aşteptaţi după depunerea 
Reclamaţiei
1. Ofiţerul PCM vă va contacta în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea Reclamaţiei dvs. pentru 
a vă informa că a fost primită şi dacă Reclamaţia 
dvs. a fost înregistrată sau nu.

 NOTĂ: În cazul în care Reclamaţia dvs. nu poate 
fi înregistrată deoarece, de exemplu, lipsesc 
nişte informaţii necesare sau este neclară, 
Ofiţerul PCM vă va informa şi vă va acorda timp 
pentru a furniza informaţiile sau clarificările care 
lipsesc. După primirea acestora, Ofiţerul PCM va 
continua procesul de Înregistrare.

 •  După înregistrare, puteţi urmări fiecare etapa 
a Reclamaţiei dvs. pe site-ul web PCM la: www.
ebrd.com/pcm/register

 •  În urma Înregistrării, Conducerea Băncii va 
avea la dispoziţie 21 de zile lucrătoare pentru 
a oferi către PCM răspunsul la Reclamaţie.

2. Ofiţerul PCM şi un Expert PCM independent 
(denumiţi în mod colectiv “Evaluatori ai 
eligibilităţii”) vor verifica Reclamaţia după 
înregistrarea acesteia. Împreună, aceştia vor 
decide dacă aceasta îndeplineşte cerinţele 
pentru procesarea ulterioară (aceasta este 
numită etapa de “Evaluare a eligibilităţii”). Se 
estimează ca această evaluare să aibă loc în 
termen de 40 de zile lucrătoare de la prezentarea 
răspunsului Conducerii Băncii la Reclamaţie. 
Este posibil ca Evaluatorii eligibilităţii să vă 
contacteze în acest timp pentru a discuta cu dvs. 
orice întrebări pe care aceştia le-ar putea avea 
cu privire la Reclamaţia dvs..

3. Evaluatorii eligibilităţii vor redacta un Raport care 
conţine decizia acestora dacă Reclamaţia dvs. 
poate fi procesată în continuare sau nu, conform 
Regulamentului de procedură PCM. Aceştia vor 
decide dacă:

 •  Reclamaţia este eligibilă pentru o Iniţiativă de 
soluţionare a problemelor; şi/sau

 •  Reclamaţia este eligibilă pentru o Verificare a 
conformităţii pentru a examina dacă BERD a 
respectat politicile sale aplicable; şi/sau

 • ambele exercitii pot fi adecvate; sau

 •  dacă Reclamaţia dvs. nu îndeplineşte criteriile 
şi nu mai poate fi luată în considerare de PCM.

 După adoptarea deciziei privind eligibilitatea sau 
neeligibilitatea Reclamaţiei dvs., aceasta va fi 
publicată pe site-ul web al PCM şi veţi primi o 
copie a Raportului de Evaluare a Eligibilităţii.

4. În cazul în care Evaluatorii Eligibilităţii decid că 
Reclamaţia dvs. nu este eligibilă, raportul va fi 
trimis către Consiliul de Administraţie al BERD 
pentru aprobare. Cazul va fi închis dacă Consiliul 
aprobă acea decizie. Altfel, Reclamaţia va fi 
trimisă înapoi Evaluatorilor eligibilităţii şi li se va 
solicita să o examineze din nou. Veţi fi informat 
cu privire la decizia Consiliului.

5. Dacă Reclamaţia dvs. se dovedeşte a fi eligibilă, 
Evaluatorii Eligibilităţii se pot consulta cu dvs. 
cu privire la paşii următori, care ar putea include 
următoarele:

 •  Eligibilă pentru iniţiativa de soluţionare a 
problemelor: în cazul în care aspectele din 
Reclamaţia dvs. sunt eligibile pentru o Iniţiativă 
de soluţionare a problemelor, iar Preşedintele 
BERD convine să permită derularea Iniţiativei 
de soluţionare a problemelor, se va numi un 
facilitator, iar acea persoană vă va contacta la 
iniţierea Iniţiativei de soluţionare a problemei.

 •  Eligibilă pentru Verificarea conformităţii: 
dacă se constată că Reclamaţia dvs. este 
eligibilă pentru Verificarea conformităţii, se va 
numi un Expert independent pentru a investiga 
respectarea de către BERD a politicilor sale 
relevante. Expertul vă va contacta pentru 
a discuta în detaliu problemele indicate în 
Reclamaţia dvs.

După înregistrare, puteţi urmări 
stadiul Reclamaţiei dvs. pe 

site-ul web PCM
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6. Desfăşurarea unei iniţiative de soluţionare 
a problemelor: iniţiativa de soluţionare a 
problemelor va depinde de aspectele specifice 
indicate în Reclamaţia dvs. şi poate implica 
constatarea faptelor, dialogul cu sponsorul 
proiectului, mediere, negociere, sau alte metode 
pentru încercarea de a soluţiona Reclamaţia dvs.

7.  Desfăşurarea unei verificări a conformităţii: 
pentru a stabili dacă Banca şi-a respectat 
politicile relevante, va avea loc o investigare a 
proiectului specific şi va putea include o vizită 
a Expertului în zona de proiect şi interviuri cu 
dvs., sponsorul de proiect, personalul BERD şi 
alţi membri ai comunităţii. PCM poate doar să 
verifice dacă BERD a respectat sau nu Politica 
şi Procedurile de Mediu din 1996 sau Politica 
de Mediu BERD din 2003 sau Politica Socială şi 
de Mediu şi Cerinţele de Performanţă BERD din 
2008 sau Politica Socială şi Cerinţele de Mediu 
BERD din 2014, şi/sau dispoziţiile specifice 
proiectului ale Politicii de informare publică 
BERD. Aceste politici pot fi găsite pe site-ul  
web BERD la: www.ebrd.com/esp şi  
www.ebrd.com/pip. 

8. La finalul procesului de soluţionare a problemelor 
şi/sau Verificare a conformităţii, un Raport final 
va fi emis şi publicat pe site-ul web PCM.

9. Iniţiativa de soluţionare a problemelor se va 
sfârşi atunci când se ajunge la un acord care 
abordează aspectele ridicate în reclamaţie, sau 
când devine clar că nu este posibil niciun acord 
cu privire la probleme.

10. La încheierea unei Verificări a conformităţii, dacă 
Expertul descoperă că politicile relevante au fost 
respectate, Reclamaţia va fi închisă.

11. Cu toate acestea, dacă Expertul descoperă că 
Politica sau Politicile relevante BERD nu au fost 
respectate, Expertul va propune anumite acţiuni 
de remediere. Ca răspuns, Conducerea Băncii va 
întocmi un Plan de Acţiune privind Gestionarea 
care va explica modul în care va implementa 
acele recomandări. Veţi avea oportunitatea de 
a depune observaţii (în termen de 20 de zile 
lucrătoare) referitor la recomandările Experţilor 

şi Planul de Acţiune privind Gestionarea. Este 
posibil ca planul de acţiune să fie concentrat 
strict pe prevenirea de probleme similare în 
viitoarele Proiecte şi să nu poată fi posibilă sau 
practică propunerea niciunei acţiuni care se 
referă la Proiectul specific pentru care aţi depus 
reclamaţia. Expertul va lua comentariile dvs. 
în considerare la finalizarea recomandărilor 
sale. Raportul şi Recomandările finale privind 
verificarea conformităţii, Planul de Acţiune 
privind Gestionarea şi observaţiile dvs. vor fi 
trimise Consiliului de Administraţie BERD, care 
va decide aprobarea sau respingerea Planului de 
Acţiune privind Gestionarea.

12. Indiferent de rezultatul Verificării conformităţii, 
veţi primi o copie a Raportului privind verificarea 
conformităţii, iar acesta va fi publicat pe site-ul 
web PCM.

13. PCM va efectua acţiuni de urmărire prin 
monitorizarea cazului dvs. pentru a se asigura că 
orice acorduri la care s-a ajuns prin Iniţiativa de 
soluţionare a problemelor au fost implementate 
şi/sau că s-au luat orice acţiuni necesare pentru 
soluţionarea neconformităţii BERD. PCM va 
întocmi rapoarte publice cu privire la activitatea 
sa de urmărire până când va fi convins că nu este 
necesară o monitorizare ulterioară.

PCM va monitoriza 
implementarea oricăror acorduri 

la care s-a ajuns prin intermediul 
Iniţiativei de soluţionare a 
problemelor şi/sau oricăror acţiuni 
necesare pentru soluţionarea 
neconformităţii BERD.

PCM va emite rapoarte publice 
cu privire la activitatea sa de 

urmărire până când va fi convins că 
nu este necesară nicio monitorizare 
ulterioară.
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Ce se întâmplă după primirea unei Reclamaţii?
Iniţiativă de soluţionare a problemelor

PSI finalizat atunci când Părţile Relevante ajung la un acord  
sau atunci când Expertul PSI concluzionează că nu se poate 

ajunge la un acord

Agentul PCM transmite Raportul PSI către  
Părţile Relevante şi Preşedinte

Agentul PCM monitorizează implementarea acordurilor 
încheiate şi produce un Raport de Monitorizare PSI cel puţin 

de două ori pe an sau până când nu mai este necesară 
monitorizarea

Raportul PSI sau un rezumat este făcut public şi publicat pe 
site-ul web în termen de 5 zile lucrătoare de la transmitere

Înregistrarea Reclamaţiei (10 zile lucrătoare)

Evaluarea eligibilităţii (40 zile lucrătoare)

Reclamaţia este 
considerată 

neeligibilă– caz 
închis

PSI nu este aprobat: 
Reclamaţia este 

închisă; decizia şi 
Evaluarea eligibilităţii 

sunt publicate pe 
site-ul web 

Dacă este eligibilă, Decizia Preşedintelui (în termen de 10 zile 
lucrătoare de la depunerea recomandării)

PSI aprobat: Agentul PCM numeşte Expertul PSI, începe PSI 
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Ce se întâmplă după primirea unei Reclamaţii?
Verificarea conformităţii

Conducerea pregăteşte un Plan de Acţiune privind  
Gestionarea ca răspuns la recomandările Expertului:  

(în termen de 30 zile lucrătoare)

Raportul CR şi Planul de Acţiune privind Gestionarea sunt
trimise către Reclamant pentru comentarii

(în termen de 20 zile lucrătoare)

Raportul CR este făcut public în termen de 5 zile lucrătoare
 după ce Planul de Acţiune privind Gestionarea 

este acceptat de Consiliu

Raport final CR, Planul de Acţiune privind Gestionarea
şi comentariile Reclamantului sunt trimise către Consiliu

Ofiţerul PCM monitorizează implementarea Planului de  
Acţiune privind Gestionarea şi produce Rapoarte de 

Monitorizare cel puţin de două ori pe an sau până când nu  
mai este necesară nicio monitorizare ulterioară

Consiliul aprobă Planul de Acţiune  
privind Gestionarea 

 Consiliul respinge Planul de Acţiune privind 
Gestionarea şi acesta este returnat Conducerii 

pentru amendamente corespunzătoare

Înregistrarea Reclamaţiei (10 zile lucrătoare)

Evaluarea eligibilităţii (40 zile lucrătoare)

Revizuire privind Conformitatea (CR) 

Reclamaţia este 
considerată 

neeligibilă – caz 
închis

Conformitate
– Reclamaţia  
este închisă, 

rezultatele sunt 
făcute publice

Reclamaţia este considerată eligibilă – Agentul PCM numeşte 
unul dintre Experţii PCM drept Expert CR

Neconformitate – elaborare raport CR trimis Conducerii Băncii
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Ce aspecte nu sunt 
abordate de PCM? 
Există cazuri în care PCM nu se va ocupa de o 
Reclamaţie. O Reclamaţie nu va fi înregistrată dacă:

• ridică acuzaţii de fraudă sau se referă la aspecte 
de achiziţii publice (în acest caz, Reclamaţia dvs. 
va fi redirecţionată către echipa corespunzătoare 
din cadrul Băncii pentru a vă oferi un răspuns);

• aceasta se referă la Articolul 1 din Acordul de 
înfiinţare a Băncii, Politica privind Raportul 
Portofoliului sau orice altă politică, care nu este 
inclusă în domeniul de competenţă PCM;

• se referă la caracterul adecvat sau potrivit al 
politicilor BERD;

• îngrijorările dvs. au fost deja procesate de PCM 
sau de predecesorul acestuia, Instanţa de 
Recurs Independentă (IRM), printr-o Reclamaţie 
anterioară, cu excepţia cazului în care există dovezi 
sau circumstanţe noi.

O reclamaţie nu va fi eligibilă nici pentru o Iniţiativă 
de soluţionare a problemelor, nici pentru o Verificare 
a conformităţii dacă:

• a fost depusă în mod fraudulos sau pentru un scop 
ostil sau rău intenţionat;

• scopul său principal este de a obţine un avantaj 
competitiv;

• nu are legătură cu responsabilităţile BERD sau 
ale Clientului său, sau cu aspecte controlate de 
aceştia;

• sau, în cazul în care solicitaţi o Iniţiativă de 
soluţionare a problemelor, aceasta indică 
probleme care au fost deja abordate de un 
mecanism de responsabilitate al oricărei instituţii 
de co-finanţare, iar Ofiţerul PCM este convins 
de faptul că Reclamaţia a fost soluţionată cu 
succes, cu excepţia cazului în care există dovezi 
sau circumstanţe noi. În cazul în care solicitaţi o 
Verificare a conformităţii, o verificare efectuată 
de un alt mecanism de responsabilitate nu va 
descalifica Reclamaţia de a fi procesată.
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Reguli de Procedură  
Mecanismul de Contestaţii  
pentru Proiecte (PCM) 
Aprobate de Consiliul de Administraţie în şedinţa din 7 Mai 2014

Definiţii
Reprezentant autorizat Persoana sau organizaţia autorizată de un reclamant să reprezinte şi să acţioneze în numele său în 

legătură cu o contestaţie la PCM. 

Banca sau “BERD” Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Consiliu Consiliul de Administraţie al Băncii.

Zile lucrătoare Zilele în care banca este deschisă pentru activitate în Londra. 

Director executiv de 
conformitate sau “CCO” 

şeful serviciului de conformitate.

Client Entitatea sau entităţile care este/sunt responsabile, direct sau indirect, de realizarea şi 
implementarea întregului sau unei părţi dintr-un proiect. 

Reclamant Persoana(le) sau organizaţia(le), după caz, care depun o contestaţie la PCM.

Contestaţie Cererea scrisă depusă de un reclamant la PCM în conformitate cu aceste reguli de procedură.

Analiza conformităţii Procesul prin care se stabileşte dacă Banca a respectat o politică BERD relevantă în legătură  
cu un proiect.

Evaluarea eligibilităţii procesul prin care se stabileşte dacă o contestaţie înregistrată este eligibilă pentru o analiză a 
conformităţii şi/sau o iniţiativă de soluţionare a problemelor sau niciuna. 

Evaluatori de eligibilitate Expertul PCM şi Ofiţerul PCM care efectuează împreună evaluarea eligibilităţii.

Zona afectată Zona geografică care este sau este preconizată a fi afectată de un proiect.

Plan de acţiune al 
managementului 

Planul de acţiune al managementului băncii elaborat ca răspuns la recomandările cuprinse în 
raportul de analiză a conformităţii.

Organizaţie Orice entitate, asociaţie sau grup în jurul căruia societatea civilă se organizează voluntar, 
reprezentând o serie de interese specifice. Organizaţiile pot să includă organizaţii comunitare, 
organizaţii ale populaţiilor indigene şi organizaţii neguvernamentale.

Experţi PCM  
(fiecare expert PCM) 

Experţii din lista de experţi şi, dacă este numit, expertul numit ad hoc pentru a sprijini sau a realiza o 
evaluare a eligibiliăţii, o iniţiativă de soluţionare a problemelor sau o analiză a conformităţii.

Ofiţer PCM Persoana responsabilă de administrarea zilnică a PCM, inclusiv activităţi de primire a contestaţiilor, 
înregistrare, eligibilitate şi soluţionarea problemelor.

Registru PCM Registrul public de pe pagina web PCM care conţine toate contestaţiile înregistrate şi stadiul lor.

Preşedinte Preşedintele BERD.

Iniţiativa de soluţionare  
a problemelor 

Procesul desfăşurat pentru a sprijini soluţionarea problemelor care stau la baza unei contestaţii 
eligibile, incluzând mediere, conciliere, facilitarea dialogului sau constatarea independentă. 

Proiect O activitate finanţată de Bancă pentru care este întocmit un Document Centralizator al Proiectului 
(“PSD”) în conformitate cu politica de informare publică a Băncii sau o activitate a băncii care face 
obiectul aplicării unei politici BERD relevante cu excepţia acelor activităţi care sunt scutite în mod 
expres de aplicarea acestor reguli printr-o hotărâre a Consiliului.

Mecanism de contestaţii 
pentru proiecte sau “PCM” 

Mecanismul de responsabilitate al BERD guvernat de aceste reguli de procedură

Înregistrare Procesul de notare în Registrul PCM că o contestaţie a fost primită şi îndeplineşte criteriile de 
înregistrare conform paragrafelor 11-13 din aceste reguli.

Politica BERD relevantă Politica socială şi de mediu şi cerinţele de performanţă din 2014, Politica socială şi de mediu şi 
cerinţele de performanţă BERD din 2008, politicile anterioare de mediu ale BERD sau prevederi 
specifice ale proiectelor din Politica de informare publică 2014 şi politicile de informare publică 
anterioare şi orice politici aprobate în viitor de Consiliul de Administraţie desemnate a fi incluse în 
această definiţie. 

Părţi relevante Părţile cu un interes direct într-o contestaţie, incluzând, dar fără a se limita la, reclamantul şi/sau 
reprezentantul său autorizat, dacă există, departamentul, echipa sau unitatea relevantă ale băncii, 
clientul şi/sau orice alţi finanţatori ai proiectului.
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Introducere şi Scop

Mecanismul de contestaţii pentru proiecte (“PCM”) 
oferă posibilitatea unei analize independente a 
contestaţiilor din partea uneia sau mai multor 
persoane sau organizaţii în legătură cu un proiect 
care se pretinde că a provocat sau poate să provoace 
pagube. Scopul este creşterea responsabilităţii 
BERD prin cele două funcţii ale PCM: 

• Soluţionarea problemelor care are ca obiectiv 
restaurarea unui dialog între reclamant şi client 
pentru rezolvarea problemei (lor) care stă (stau)  
la baza unei contestaţii fără a atribui vină sau 
culpă şi

• Analiza conformităţii care urmăreşte să 
stabilească dacă BERD a respectat sau nu o 
politică BERD relevantă în legătură cu un  
proiect aprobat.

Aceste reguli de procedură stabilesc cine poate 
să depună o contestaţie, cum se poate depune o 
contestaţie la PCM, unde va fi adresată contestaţia 
şi, dacă este găsită eligibilă, cum va fi procesată 
de PCM printr-o analiză a conformităţii, iniţiativă de 
soluţionare a problemelor sau o combinaţie între cele 
două. Ele prezintă de asemenea cerinţele legate de 
termene, rapoarte, divulgarea şi accesul la informaţii, 
instruire, informare şi alte aspecte relevante pentru 
administrarea PCM. 

Cine Poate să Depună o Contestaţie

1. Una sau mai multe persoane situate într-o 
zonă afectată sau care are sau au un interes 
economic, inclusiv interese sociale şi culturale 
într-o zonă afectată pot să depună o contestaţie 
vizând o iniţiativă de soluţionare a problemelor.

2. Una sau mai multe persoane sau organizaţii 
poate (pot) să depună o contestaţie vizând o 
analiză a conformităţii. 

Cum se Depune o Contestaţie

3. O contestaţie poate fi depusă la PCM în orice 
format scris. Îndrumări cu privire la scrierea 
şi depunerea unei contestaţii pot fi găsite în 
modelul de formular pentru contestaţie al PCM 
disponibil pe pagina web şi în format hârtie în 
broşura PCM care poate fi obţinută de la sediile 
BERD. Ofiţerul PCM poate fi de asemenea 
contactat pentru sfaturi privind modul de scriere 
şi depunere a unei contestaţii. 

4. Contestaţia trebuie să identifice persoana(le) sau 
organizaţia(le) care depune(depun) contestaţia 
(“Reclamantul”). Un reclamant care nu este 
o organizaţie poate solicita ca identitatea 
anumitor sau tuturor persoanelor să fie păstrată 
confidenţială. Cererea de confidenţialitate 
şi motivele cererii trebuie depuse odată cu 
plângerea. Cererea va fi analizată de ofiţerul PCM 
în cel mai scurt timp de la primirea contestaţiei 
şi, în orice caz, înainte ca ofiţerul PCM să ia o 
decizie cu privire la înregistrarea contestaţiei. 
Vor fi depuse toate eforturile rezonabile pentru 
a păstra confidenţialitatea solicitată. Dacă, 
totuşi, ofiţerul PCM crede în mod rezonabil 
că păstrarea confidenţialităţii va împiedica 
analiza contestaţiei, acesta va anunţa imediat 
reclamantul şi fie va conveni împreună cu acesta 
cu privire la modul de acţiune sau, dacă acest 
acord nu este posibil, va încheia procesul.

5. În cazul în care persoanele care depun 
contestaţia au apelat la un reprezentant autorizat 
pentru a-i sprijini în depunerea contestaţiei, 
reprezentantul autorizat trebuie să furnizeze 
dovada scrisă (de exemplu o scrisoare semnată 
de reclamant) a autorităţii reprezentantului 
autorizat de a reprezenta şi a acţiona în 
numele reclamantului referitor la contestaţie. 
Reprezentantul autorizat va fi punctul de contact 
pentru comunicările oficiale dintre Ofiţerul PCM 
şi reclamant. Ofiţerul PCM va comunica direct cu 
reclamantul dacă este necesar şi oportun şi va 
informa reprezentantul autorizat şi reclamantul 
cu privire la stadiul contestaţiei.
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Limba Contestaţiilor

6. Contestaţiile pot fi depuse în oricare din limbile 
de lucru ale Băncii, respectiv engleză, franceză, 
germană sau rusă sau în oricare din limbile 
oficiale din ţările de operaţiuni ale Băncii. 
Întreaga corespondenţă a PCM cu reclamantul 
sau reprezentantul său autorizat, dacă există, 
va fi atât în engleză, cât şi în limba contestaţiei 
şi, în cazul oricărei discrepanţe între cele două 
versiuni, va prevala versiunea în limba engleză. 
Ofiţerul PCM va comunica cu reclamanţii într-o 
manieră adecvată din punct de vedere cultural.

7. Procesarea contestaţiilor care nu sunt depuse 
în engleză va necesita un timp suplimentar de 
răspuns din cauza necesităţii de traducere. 
Ofiţerul PCM va anunţa la timp reclamantul 
sau reprezentantul său autorizat, dacă există, 
cu privire la orice întârziere necesară pentru 
traducere. 

Unde se depune o Contestaţie 

8. O contestaţie poate fi depusă la Ofiţerul PCM 
prin poştă, fax, poştă electronică (“e-mail”) sau 
înmânată personal la:

 Project Complaint Mechanism  
Attn: PCM Officer 
European Bank for Reconstruction  
and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Marea Britanie 
Fax: +44 20 7338 7633 
E-mail: pcm@ebrd.com 

9. Alternativ, o contestaţie poate fi depusă prin 
poştă sau personal la oricare din sediile 
rezidente ale Băncii, menţionând că trebuie 
transmisă la PCM. Adresele sediilor rezidente 
ale Băncii pot fi găsite la http://www.ebrd.com/
about/contacts/local.htm.

10. În cel mai scurt timp, dar cel puţin în termen de 
cinci (5) zile lucrătoare, Ofiţerul PCM va anunţa 
reclamantul de primirea contestaţiei.

Înregistrarea Contestaţiilor

11. În termen de zece (10) zile lucrătoare de la 
primirea unei contestaţii de către PCM, Ofiţerul 
PCM va lua o decizie cu privire la înregistrarea 
contestaţiei. Ofiţerul PCM va înregistra o 
contestaţie dacă aceasta:

 a.  identifică reclamantul;
 b.  identifică reprezentantul autorizat, dacă există, 

şi furnizează dovada autorizării; 
 c.  include informaţii de contact pentru reclamant 

şi reprezentantul autorizat, dacă există 
(inclusiv adresa de domiciliu şi/sau de 
corespondenţă şi, pe cât posibil, număr de 
telefon, adresa de e-mail şi număr de fax);

 d.  include numele sau o descriere a proiectului 
în cauză şi descrie pagubele sau pagubele 
potenţiale pe care proiectul le-a provocat sau 
este posibil să le provoace.

Criterii de înregistrare suplimentare 

12. În cazul în care se solicită funcţia de soluţionare 
a problemelor, contestaţia: 

 a.  trebuie să se refere la un proiect în care Banca 
a dat – şi nu a retras – o indicaţie clară că 
este interesată de finanţarea proiectului 
(această indicaţie ar fi dată de obicei dacă 
proiectul a fost aprobat de organismul căruia 
i s-a delegat autoritatea să dea aprobare sau 
a trecut de evaluarea finală a Comitetului de 
Operaţiuni al Băncii) sau 

 b.  trebuie să se refere la un proiect în care 
Banca menţine un interes financiar, caz în 
care contestaţia trebuie depusă în termen de 
douăsprezece (12) luni de la data ultimei plăţi 
a fondurilor BERD sau, în cazul unei finanţări 
prin vânzare de acţiuni, dacă Banca nu a 
vândut sau a ieşit din investiţie.

 c.  trebuie să descrie eforturile de bună credinţă 
făcute de reclamant pentru a soluţiona 
problemele din contestaţie, inclusiv cu Banca 
şi/sau Clientul şi o descriere a acestor eforturi 
sau să explice de ce nu au fost posibile 
aceste eforturi. Ofiţerul PCM poate renunţa 
la cerinţa ca reclamantul să facă eforturi de 
bună credinţă pentru rezolvarea problemelor 
din contestaţie cu Clientul dacă, în opinia lui/
ei, aceste eforturi ar fi dăunătoare pentru 
reclamant sau inutile.
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13. În cazul în care este solicitată funcţia de analiză 
a conformităţii, contestaţia trebuie să se refere la 
un proiect care a fost aprobat pentru finanţare fie 
de Consiliu, fie de organismul căruia i s-a delegat 
autoritate să dea aprobare pentru finanţarea 
acestui proiect.

14. Ofiţerul PCM nu va înregistra o contestaţie dacă: 
 a.  ridică presupuneri de fraudă sau se referă 

la probleme legate de achiziţii (caz în care 
contestaţia va fi redirecţionată la serviciul 
corespunzător din cadrul Băncii); 

 b.  se referă la Articolul 1 din Acordul de înfiinţare 
al Băncii, politica privind procentajul din 
portofoliu sau orice altă politică menţionată 
care poate fi identificată de Consiliu la anumite 
intervale; 

 c.  se referă la conformitatea sau adecvanţa 
politicilor BERD;

 d.  se referă la aspecte în legătură cu care PCM 
sau predecesorul său IRM a procesat deja 
o contestaţie dacă nu există dovezi sau 
circumstanţe noi care nu erau cunoscute la 
momentul contestaţiei anterioare. 

Suspendarea Înregistrării 

15. Dacă, în termen de zece (10) zile calendaristice 
de la primirea unei contestaţii, Ofiţerul PCM 
decide să nu înregistreze contestaţia din cauza 
nerespectării unuia sau mai multor criterii de 
înregistrare din paragrafele 11-13 şi dacă, în 
opinia Ofiţerului PCM, această nerespectare 
poate fi remediată, Ofiţerul PCM va anunţa 
reclamantul şi reprezentantul său autorizat de 
acest lucru. Ofiţerul PCM va suspenda apoi 
decizia de înregistrare şi va oferi reclamantului 
posibilitatea rezonabilă de a corecta greşeala şi 
a redepune contestaţia. 

16. Dacă greşeala nu este corectată sau nu poate fi 
remediată, Ofiţerul PCM va informa reclamantul 
sau reprezentantul său autorizat de decizia de a 
nu înregistra contestaţia şi motivul deciziei şi va 
închide contestaţia. Ofiţerul PCM poate, dacă e 
cazul, să informeze şi departamentul, echipa sau 
unitatea relevantă ale Băncii cu privire la decizie.

17. Dacă reclamantul nu a făcut eforturi de bună 
credinţă pentru a rezolva problemele cu 
Banca şi/sau Clientul şi nu a oferit o explicaţie 
de ce aceste eforturi nu au fost posibile 
conform paragrafului 12(c), Ofiţerul PCM, după 
consultarea cu reclamantul, va transmite 
contestaţia la departamentul relevant din 
cadrul Băncii pentru a soluţiona problemele 
ridicate fără a înregistra contestaţia în acest 
stadiu. După ce au fost făcute ulterior eforturi 
rezonabile, suspendarea poate fi ridicată dacă 
aceste efotturi, în opinia Ofiţerului PCM, nu au 
generat rezultate pozitive. 

Acţiuni întreprinse după înregistrare 

18. La înregistrare, Ofiţerul PCM va anunţa părţile 
relevante şi poate, în cursul notificării, să verifice 
cu reclamantul sau reprezentantul său autorizat, 
dacă există, dacă reclamantul urmăreşte o 
iniţiativă de soluţionare a problemelor sau o 
analiză a conformităţii sau ambele. 

19. Conducerea băncii va avea la dispoziţie douăzeci 
şi una de zile (21) de zile lucrătoare de la data 
înregistrării contestaţiei pentru a da răspunsul 
scris la contestaţie.

20. După notificarea înregistrării părţilor relevante, 
contestaţia va fi notată în Registrul PCM şi 
o copie a contestaţiei va fi făcută publică şi 
postată pe pagina web PCM. 

21. Informaţiile privind Registrul PCM pentru toate 
contestaţiile înregistrate vor include data la 
care a fost primită contestaţia de PCM, numele 
şi locaţia proiectului pentru care a fost depusă 
contestaţia şi, dacă nu există o cerinţă de 
confidenţialitate, identitatea reclamantului. 

22. În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la 
înregistrarea unei contestaţii, Ofiţerul PCM va 
numi un expert PCM care să lucreze împreună cu 
ofiţerul PCM la evaluarea eligibilităţii contestaţiei. 



Noiembrie 2014 23

Colaborarea cu alte instituţii 
financiare

23. După ce Ofiţerul PCM înregistrează o contestaţie, 
dacă proiectul în cauză din contestaţie face 
obiectul cofinanţării din partea altor instituţii, 
Ofiţerul PCM poate anunţa mecanismul(e) de 
responsabilitate ale instituţiei(lor) cofinanţatoare 
de înregistrarea contestaţiei şi poate comunica 
şi colabora cu mecanismele de responsabilitate 
ale acestei(acestor) instituţii pentru a evita 
dublarea eforturilor şi/sau întreruperile ori 
perturbările pentru părţile comune. Dacă e 
cazul, PCM va lua în considerare încheierea unui 
acord de colaborare scris cu mecanismul de 
responsabilitate al instituţiei (lor) cofinaţatoare, 
soluţionând probleme precum confidenţialitatea 
şi partajarea informaţiilor.

Determinarea eligibilităţii 
contestaţiilor

24. Evaluarea eligibilităţii este un proces preliminar 
care trebuie îndeplinit înainte ca o contestaţie 
să fie considerată eligibilă pentru procesare 
ulterioară în cadrul PCM. Pe baza unei evaluări 
a criteriilor de eligibilitate menţionate mai jos, 
evaluatorii eligibilităţii determină dacă plângerea 
este eligibilă pentru o iniţiativă de soluţionare 
a problemelor, o analiză a conformităţii, pentru 
ambele sau pentru niciuna. În orice moment în 
timpul evaluării eligibilităţii, Banca poate decide 
să aprobe dacă anumite criterii sunt îndeplinite 
pentru a grăbi determinarea eligibilităţii. 
Evaluatorii eligibilităţii nu judecă fondul acuzelor 
din contestaţie şi nu decid cu privire la adevărul 
sau corectitudinea contestaţiei. Pentru a realiza 
determinarea, evaluatorii eligibilităţii iau în 
considerare funcţia PCM solicitată de reclamant.

 a.  Pentru a fi considerată eligibilă pentru o 
iniţiativă de soluţionare a problemelor, 
contestaţia trebuie: 

  i.  să fie depusă de o persoană sau persoane 
la care se face referire în paragraful 1;

  ii.  să ridice probleme acoperite de o politică 
BERD relevantă.

 b.  Pentru a fi eligibilă pentru o analiză a 
conformităţii, contestaţia trebuie depusă în 

termen de 24 de luni după data la care Banca 
a încetat să participe la proiect şi trebuie să se 
refere la o politică BERD relevantă.

25. În ambele cazuri, contestaţia trebuie de 
asemenea să includă, dacă e posibil:

 a.  O indicare a funcţiei PCM aşteptată de 
reclamant să fie utilizată de PCM pentru 
soluţionarea problemelor ridicate în 
contestaţie (mai exact, dacă reclamantul 
urmăreşte o analiză a conformităţii, iniţiativa 
de soluţionare a problemelor sau ambele); 

 b.  O indicare a rezultatului (lor) urmărite ca 
urmare a utilizării procesului PCM; 

 c.  copii ale corespondenţei, notelor sau altor 
materiale legate de comunicările cu Banca sau 
cu alte părţi relevante şi

 d.  dacă e cazul, detalii ale politicii BERD relevante 
în cauză din contestaţie.

26. În cazul în care contestaţia ridică probleme 
care corespund unei iniţiative de soluţionare 
a problemelor, evaluatorii eligibilităţii vor lua 
de asemenea în considerare dacă o iniţiativă 
de soluţionare a problemelor poate sprijini 
soluţionarea litigiului sau poate avea un rezultat 
pozitiv, mai exact: 

 a.  dacă reclamantul a adresat problemele din 
contestaţie la mecanismul Clientului de 
soluţionare a litigiilor sau la mecanismul 
de responsabilitate sau contestaţii al unei 
instituţii confinanţatoare sau în faţa unei 
instanţe, tribunal de arbitraj sau alt mecanism 
de soluţionare a litigiilor şi, dacă e cazul, 
evaluatorii eligibilităţii vor lua în considerare şi 
stadiul acestor eforturi şi

 b.  dacă iniţiativa de soluţionare a problemelor 
se poate dubla sau interfera cu sau poate 
fi împiedicată de orice alt proces iniţiat de 
acelaşi reclamant (sau dacă reclamantul este 
un grup de persoane, de anumiţi membri 
ai grupului) privind acelaşi proiect şi/sau 
probleme. 

27. În cazul în care contestaţia ridică probleme 
care corespund unei analize a conformităţii, 
evaluatorii eligibilităţii vor lua în considerare, în 
determinarea eligibilităţii, dacă plângerea se 
referă la: 
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 a.  acţiuni sau inacţiuni care sunt 
responsabilitatea Băncii; 

 b.  mai mult decât o încălcare tehnică minoră 
a unei politici BERD relevante dacă nu se 
consideră că această încălcare tehnică a 
provocat pagube şi

 c.  nemonitorizarea de către Bancă a 
angajamentelor clientului în conformitate cu o 
politică BERD relevantă.

28. O contestaţie nu va fi eligibilă nici pentru o 
iniţiativă de soluţionare a problemelor, nici 
pentru o analiză a conformităţii dacă: 

 a.  a fost depusă în mod fraudulos sau în scop 
frivol sau maliţios;

 b.  scopul principal este urmărirea unui avantaj 
competitiv prin divulgarea de informaţii sau 
prin întârzierea proiectului;

 c.  sau, în cazul unei cereri pentru o iniţiativă 
de soluţionare a problemelor, obiectul 
contestaţiei a fost gestionat de mecanismul 
de responsabilitate al unei instituţii 
cofinanţatoare şi Ofiţerul PCM este mulţumit 
de analiza corespunzătoare făcută de acest 
mecanism de responsabilitate, dacă nu 
există dovezi sau circumstanţe noi care nu 
erau cunoscute la momentul contestaţiei 
anterioare. În cazul în care contestaţia vizează 
o analiză a conformităţii, o evaluare din 
partea altui mecanism de responsabilitate 
nu va descalifica contestaţia de la procesare 
conform acestor reguli;

 d.  se referă la obligaţiile unei terţe părţi, cum 
ar fi o autoritate de mediu şi adecvanţa 
implementării cerinţelor naţionale sau se 
referă mai degrabă la obligaţiile ţării conform 
dreptului sau tratatelor internaţionale decât  
la aspecte care sunt controlate de client sau  
de Bancă.

29. În realizarea evaluării eligibilităţii, evaluatorii 
eligibilităţii vor lua în calcul răspunsul conducerii 
Băncii la contestaţie şi răspunsul clientului 
la contestaţie (dacă e cazul) vor examina 
documente cheie şi se vor consulta cu părţile 
relevante. Evaluatorii eligibilităţii pot efectua şi o 
vizită în teren şi utiliza orice alte metode pe care 
le consideră oportune.

30. După determinarea eligibilităţii şi nu mai 
târziu de patruzeci (40) de zile lucrătoare de la 
transmiterea răspunsului conducerii Băncii la 
contestaţie, evaluatorii eligibilităţii vor emite un 
raport de evaluare a eligibilităţii. Raportul de 
evaluare a eligibilităţii va avea ataşat o copie 
în engleză a contestaţiei, precum şi răspunsul 
conducerii băncii, răspunsul clientului (dacă e 
cazul) şi va include de asemenea:

 a.  O descriere a acţiunilor întreprinse pentru 
evaluarea eligibilităţii;

 b.  Un rezumat al faptelor şi poziţiilor părţilor 
relevante şi 

 c.  Stabilirea dacă plângerea este eligibilă pentru 
o iniţiativă de soluţionare a problemelor, 
analiză a conformităţii, ambele (cu o decizie 
privind ordinea în care acestea ar trebui 
efectuate) sau niciuna.

31. În cazul în care evaluatorii eligibilităţii ajung la 
concluzia că plângerea nu este eligibilă, raportul 
de evaluare a eligibilităţii va fi transmis Consiliului 
(pentru proiectele aprobate deja de Consiliu) 
sau Preşedintelui (pentru proiectele care nu 
necesită aprobarea Consiliului sau care nu au 
fost aprobate încă de Consiliu) pentru aprobarea 
recomandării ca plângerea să fie închisă. Dacă 
recomandarea este aprobată, Ofiţerul PCM va 
închide contestaţia; dacă recomandarea nu este 
aprobată, Consiliul sau Preşedintele va trimite 
contestaţia înapoi la evaluatorii eligibilităţii 
pentru o analiză ulterioară. După aprobarea 
recomandării, raportul de evaluare a eligibilităţii 
şi decizia vor fi trimise părţilor relevante spre 
informare, va fi făcut public şi postat pe pagina 
web a PCM.

32. Dacă evaluatorii eligibilităţii constată că 
plângerea este eligibilă, raportul de evaluare 
a eligibilităţii trebuie să includă şi termenii de 
referinţă fie pentru analiza conformităţii, iniţiativa 
de soluţionare a problemelor sau ambele. Dacă 
e posibil, evaluatorii eligibilităţii se vor consulta 
cu părţile relevante în elaborarea termenilor de 
referinţă. 

 a.  Termenii de referinţă pentru o iniţiativă de 
soluţionare a problemelor vor stabili metodele 
care vor fi utilizate şi durata iniţiativei şi vor 
identifica tipul de expertiză necesar;
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 b.  Termenii de referinţă pentru o analiză a 
conformităţii vor identifica tipul de expertiză 
necesar pentru efectuarea analizei, precum şi 
scopul şi durata analizei. 

33. Raportul de evaluare a eligibilităţii va fi trimis 
spre informare părţilor relevante, precum şi 
Preşedintelui şi Consiliului.

 a.  Când se stabileşte că o contestaţie este 
eligibilă pentru o analiză a conformităţii, 
raportul de evaluare a conformităţii va fi 
făcut public şi postat pe pagina web a PCM 
în termen de cinci (5) zile lucrătoare de 
la transmiterea raportului de evaluare a 
conformităţii către toate părţile relevante şi 

 b.  Când se constată că o contestaţie este 
eligibilă pentru o iniţiativă de soluţionare a 
problemelor (cu sau fără eligibilitate pentru o 
analiză a conformităţii), raportul de evaluare 
a conformităţii va fi făcut public şi postat pe 
pagina web a PCM în termen de cinci (5) zile 
lucrătoare de la decizia Preşedintelui conform 
paragrafului 36. Transmiterea raportului 
de evaluare a eligibilităţii Preşedintelui 
conform paragrafului 36 va fi de asemenea 
consemnată în Registrul PCM. 

34. Dacă evaluatorii eligibilităţii găsesc contestaţia 
neeligibilă pentru că nu respectă unul sau mai 
multe criterii de eligibilitate şi greşeala poate 
fi remediată, evaluatorii eligibilităţii pot să 
suspende emiterea raportului de evaluare a 
eligibilităţii şi să acorde reclamantului zece (10) 
zile lucrătoare pentru a remedia greşeala.

Efectul Contestaţiei asupra 
Proiectelor Băncii

35. Faptul că o contestaţie a fost înregistrată 
şi/sau găsită eligibilă pentru o analiză a 
conformităţii şi/sau o iniţiativă de soluţionare 
a problemelor nu va avea, prin sine, efectul de 
a suspenda interesul Băncii în proiect. Totuşi, 
dacă, în orice moment în timpul procesării 
unei contestaţii, Ofiţerul PCM crede că paguba 
gravă, ireparabilă va fi cauzată de procesarea 
continuă a proiectului de către Bancă sau plăţile 
aferente proiectului, Ofiţerul PCM poate să facă 

o recomandare intermediară de a suspenda 
procesarea ulterioară a proiectului de către 
Bancă sau, dacă e posibil, plăţile aferente 
proiectului. Decizia privind recomandarea va fi 
luată de organismul învestit cu puterea de a lua 
această decizie şi doar dacă Banca are dreptul 
de a-şi suspenda sau anula interesul în proiect. 
Recomandarea Ofiţerului PCM şi decizia aferentă 
vor fi notate în Registrul PCM. 

Aprobarea şi desfăşurarea unei 
iniţiative de soluţionare a 
problemelor

36. În cazul în care o contestaţie a fost găsită 
eligibilă pentru o iniţiativă de soluţionare a 
problemelor, evaluatorii eligibilităţii vor transmite 
raportul de evaluare a eligibilităţii Preşedintelui 
cu recomandarea ca PCM să desfăşoare 
o iniţiativă de soluţionare a problemelor 
şi motivele care susţin recomandarea lor. 
Preşedintele va decide, în termen de zece (10) 
zile lucrătoare de la transmiterea recomandării, 
dacă o acceptă sau nu. Dacă Preşedintele 
aprobă recomandarea, expertul în soluţionarea 
problemelor va începe iniţiativa de soluţionare 
a problemelor cât mai curând posibil în urma 
deciziei Preşedintelui. Decizia Preşedintelui şi 
motivul(le) deciziei vor fi făcute publice şi postate 
pe pagina web a PCM împreună cu raportul de 
evaluare a eligibilităţii şi Ofiţerul PCM va anunţa 
părţile relevante că iniţiativa de soluţionare a 
problemelor a fost lansată. 

37. Iniţiativa de soluţionare a problemelor va fi 
considerată finalizată atunci când părţile 
relevante ajung la o înţelegere sau când, în opinia 
expertului în soluţionarea problemelor, nu este 
posibil niciun progres ulterior în soluţionarea 
litigiului. La finalizare, expertul în soluţionarea 
problemelor va emite un raport de finalizare a 
soluţionării problemelor care descrie problemele 
ridicate în contestaţie, metodele utilizate în 
iniţiativă şi rezultatele, inclusiv orice aspecte 
care rămân restante. Raportul va identifica de 
asemenea necesitatea monitorizării continuării 
şi raportarea de către Ofiţerul PCM. 
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38. Ofiţerul PCM va transmite raportul de finalizare a 
soluţionării problemelor spre informare la toate 
părţile relevante, precum şi Preşedintelui şi 
Consiliului. În termen de cinci (5) zile lucrătoare 
de la transmitere şi dacă părţile relevante 
convin astfel, raportul de finalizare a soluţionării 
problemelor va fi făcut public şi postat pe pagina 
web a PCM. Dacă părţile relevante nu sunt de 
acord cu publicarea raportului din motive de 
confidenţialitate, un rezumat al raportului va fi 
făcut public şi postat pe pagina web a PCM. 

39. Ofiţerul PCM va monitoriza implementarea 
oricăror acorduri stabilite în timpul unei iniţiative 
de soluţionare a problemelor. Ofiţerul PCM 
va transmite rapoarte draft de monitorizare a 
iniţiativei de soluţionare a problemelor către 
părţile relevante cărora li se va da o posibilitate 
rezonabilă de a face comentarii asupra acestor 
rapoarte. Dacă Ofiţerul PCM primeşte comentarii 
de la părţile relevante, Ofiţerul PCM va avea 
cinci (5) zile lucrătoare din ziua în care sunt 
primite ultimele comentarii pentru a finaliza 
raportul şi va trimite raportul final Preşedintelui 
şi Consiliului. Ulterior, în termen de cinci (5) zile 
lucrătoare, raportul de monitorizare a iniţiativei 
de soluţionare a problemelor va fi făcut public 
şi postat pe pagina web a PCM. Ofiţerul PCM 
va emite rapoartele de monitorizare a iniţiativei 
de soluţionare a problemelor cel puţin bianual 
sau până când Ofiţerul PCM stabileşte că 
monitorizarea nu mai este necesară.

Efectuarea unei Analize a 
Conformităţii

40. În cazul în care o contestaţie a fost găsită eligibilă 
pentru o analiză a conformităţii, Ofiţerul PCM va 
numi un expert PCM, care nu a fost evaluatorul 
eligibilităţii, pentru a acţiona ca expert în analiza 
conformităţii şi a efectua analiza conformităţii. 

41. Obiectivul analizei conformităţii va fi să 
stabilească dacă (şi în caz afirmativ, cum şi 
de ce), o acţiune sau inacţiune BERD legată 
de un proiect aprobat a dus la nerespectarea 
unei politici BERD relevante şi, în caz afirmativ, 

să recomande schimbări pentru remediere în 
conformitate cu paragraful 44 din aceste reguli. 
Analiza conformităţii poate să nu recomande 
acordarea de compensări reclamantului dincolo 
de ceea ce poate fi prevăzut în mod expres în 
politica BERD relevantă.

42. În efectuarea analizei conformităţii, expertul în 
analiza conformităţii va examina documentele 
cheie şi se va consulta cu părţile relevante 
care vor avea posibilitatea să facă comentarii. 
Expertul în analiza conformităţii poate să facă 
şi o vizită în teren şi să folosească alte metode 
pe care le consideră oportune. Expertul în 
analiza conformităţii va întocmi un raport draft 
de analiza conformităţii, va da părţilor relevante 
posibilitatea de a face comentarii şi le va lua în 
considerare la finalizarea raportului.

43. Dacă expertul în analiza conformităţii ajunge la 
concluzia că Banca a respectat politica BERD 
relevantă, Ofiţerul PCM va transmite cât mai 
repede posibil raportul de analiza conformităţii 
spre informare părţilor relevante şi Preşedintelui 
(dacă proiectul nu necesită aprobarea Consiliului) 
sau Consiliului. Cât mai repede după aceea, 
Ofiţerul PCM va închide dosarul contestaţiei şi 
raportul de analiza conformităţii va fi făcut public 
şi postat pe pagina web a PCM. 

44. Dacă expertul în analiza conformităţii conchide 
că Banca nu a respectat o politică BERD 
relevantă, expertul în analiza conformităţii va 
emite un raport de analiza conformităţii care va 
include recomandări pentru:

 a.  Soluţionarea constatărilor privind 
nerespectarea la nivelul sistemelor sau 
procedurilor BERD în legătură cu o politică 
BERD relevantă pentru a evita repetarea unor 
situaţii similare şi/sau

 b.  Soluţionarea constatărilor privind 
nerespectarea în scopul sau implementarea 
proiectului ţinând seama de angajamentele 
anterioare ale Băncii sau Clientului în legătură 
cu proiectul şi

 c.  Monitorizarea şi raportarea implementării 
oricăror schimbări recomandate.
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45. La constatarea nerespectării şi primirea 
raportului de analiză a conformităţii: 

 a.  Ofiţerul PCM va trimite raportul de analiză 
a conformităţii conducerii Băncii pentru a-i 
permite să întocmească un plan de acţiune 
al managementului, care va specifica dacă 
recomandările cuprinse în raportul de analiza 
conformităţii sunt corespunzătoare. Planul de 
acţiune al managementului trebuie să includă 
un calendar şi o estimare a resurselor umane 
şi financiare necesare pentru implementarea 
acelor recomandări considerate oportune. 

 b.  De asemenea, conducerea băncii poate, 
în cazul în care consideră oportun, să 
pregătească un răspuns al managementului 
la constatări care va aborda constatările din 
raportul de analiza conformităţii. 

 c.  Planul de acţiune al managementului şi 
răspunsul managementului la constatări, 
dacă există, vor fi transmise Ofiţerului PCM în 
termen de treizeci (30) de zile lucrătoare de la 
primirea raportului de analiză a conformităţii; 
dacă situaţii speciale necesită mai mult timp, o 
cerere împreună cu o explicaţie trebuie trimise 
Ofiţerului PCM spre analiză aşa cum este 
prevăzut în paragraful 65 din aceste reguli şi

 d.  La primirea planului de acţiune al 
managementului şi al răspunsului 
managementului la constatări, dacă 
există, Ofiţerul PCM va trimite raportul de 
analiză a conformităţii şi planul de acţiune 
al managementului reclamantului pentru 
comentarii în termen de douăzeci (20) de 
zile lucrătoare. Ţinând seama de planul de 
acţiune al managementului şi de comentariile 
reclamantului, expertul în analiza conformităţii 
îşi poate ajusta recomandările (dar nu şi 
constatările) şi va emite raportul final de 
analiza conformităţii Ofiţerului PCM nu mai 
târziu de cincisprezece (15) zile lucrătoare de 
la primirea comentariilor reclamantului. 

46. Ulterior Ofiţerul PCM:
 a.  va transmite raportul de analiza conformităţii, 

răspunsul managementului la constatări, dacă 
există, Consiliului (dacă proiectul relevant a 
fost aprobat de Consiliu la momentul la care 
raportul este transmis) sau Preşedintelui 
pentru a lua cunoştinţă acestea; 

 b.  va transmite planul de acţiune al 
managementului şi comentariile 
reclamantului cu privire la planul de 
acţiune al managementului Consiliului de 
Administraţie sau Preşedintelui, după caz, 
care poate decide să accepte planul de 
acţiune al managementului sau să îl respingă 
în totalitate sau parţial. În cazul respingerii, 
în totalitate sau parţial, planul de acţiune al 
managementului va fi înapoiat conducerii 
pentru amendamentele corespunzătoare. 
Dacă planul de acţiune al managementului 
este trimis Preşedintelui spre aprobare, el va fi 
transmis simultan Consiliului spre informare.

Raportul de analiză a conformităţii, planul aprobat 
de acţiune al managementului şi comentariile 
reclamantului vor fi transmise părţilor relevante, 
făcute publice şi postate pe pagina web a PCM. 

47. Ofiţerul PCM va monitoriza implementarea 
planului de acţiune al managementului conform 
calendarului şi estimării resurselor umane 
şi financiare aşa cum este prevăzut în acest 
document. Ofiţerul PCM va emite rapoartele de 
monitorizare a analizei conformităţii cel puţin 
bianual sau până când Ofiţerul PCM stabileşte 
că monitorizarea nu mai este necesară. La 
întocmirea fiecărui raport, Ofiţerul PCM se va 
consulta cu părţile relevante după caz. Raportul 
de monitorizare a analizei conformităţii va 
fi transmis Preşedintelui şi Consiliului spre 
informare şi, ulterior în termen de cinci (5) zile 
lucrătoare, va fi făcut public şi postat pe pagina 
web a PCM. 

Rolul CCO, al Experţilor PCM şi 
Ofiţerului PCM 

48. Rolul Directorului Executiv de Conformitate 
al BERD (“CCO”). În sprijinul obiectivului PCM de 
a efectua o analiză independentă a contestaţiilor 
legate de proiectele Băncii, rolul CCO, ca şef al 
serviciului în care este situat PCM, este limitat la 
asigurarea faptului că Ofiţerul PCM îndeplineşte 
funcţiile PCM şi responsabilităţile administrative 
conform acestor reguli de proceduri. 
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49. Rolul experţilor PCM. Experţii PCM vor fi 
responsabili de îndeplinirea funcţiilor de 
evaluatori ai eligibilităţii, experţi în analiza 
conformităţii sau experţi în soluţionarea 
problemelor şi pot fi responsabili, la delegarea 
de către Ofiţerul PCM, de orice monitorizare a 
continuării şi raportare. 

50. Numirea experţilor PCM. Până la zece (10) 
experţi PCM vor fi nominalizaţi de o comisie 
şi numiţi de Consiliu la recomandarea 
Preşedintelui. Comisia de nominalizare care va 
fi stabilită de Preşedinte va fi compusă din cinci 
membri, atât interni, cât şi externi Băncii şi va 
solicita nominalizările pentru funcţia de expert 
PCM printr-un proces public şi transparent 
conform regulilor Băncii aplicabile consultanţilor. 
Comisia de nominalizare va lua deciziile pe 
baza unui vot cu majoritate. Comisia va selecta 
nominalizaţii pe baza experienţei candidaţilor, 
în special în domeniile economic, juridic, 
social, mediu şi domenii aferente; capacitatea 
dovedită de a interpreta şi aplica reguli şi de 
a soluţiona litigii complet şi corect; integritate 
şi independenţă demonstrate; capacitatea de 
a interacţiona eficient cu părţile relevante şi 
societatea civilă şi experienţa cu operaţiunile 
Băncii sau instituţii similare. 

51. Durata numirii experţilor PCM. Experţii PCM 
vor fi numiţi în listă pentru perioade reînnoibile 
de trei (3) ani. Experţii PCM nu trebuie să fi lucrat 
pentru Bancă (fie ca membru al personalului, 
oficial bancar, director, director delegat, consilier 
al directorului sau consultant) cel puţin doi 
(2) ani înainte de a fi angajaţi ca expert PCM. 
Expertul PCM, la încheierea perioadei de 
angajare, nu va avea dreptul să lucreze pentru 
Bancă (fie ca membru al personalului, oficial 
bancar sau consultant) în orice moment în viitor. 
Remuneraţia şi durata numirii experţilor PCM vor 
fi incluse în recomandarea Preşedintelui pentru 
Consiliu. Experţii PCM pot fi înlăturaţi de Consiliu 
din motive justificate. Dacă un expert PCM numit 
pentru efectuarea unei evaluări a eligibilităţii, 
iniţiativă de soluţionare a problemelor sau o 
analiză a conformităţii demisionează sau nu 
poate finaliza această activitate, Ofiţerul PCM 
va atribui finalizarea activităţii unui alt expert 

PCM. În cazul în care această atribuire nu este 
posibilă din cauza termenului urgent sau a 
indisponibilităţii experţilor PCM:

 a.  dacă această situaţie apare în timpul  
evaluării eligibilităţii, Ofiţerul PCM va fi  
singurul responsabil de finalizarea evaluării  
eligibilităţii şi

 b.  dacă această situaţie apare în timpul unei 
iniţiative de soluţionare a problemelor sau 
al unei analize a conformităţii, Ofiţerul PCM 
va decide cu privire la cursul acţiunii care 
va fi întreprinsă pentru a asigura finalizarea 
promptă a iniţiativei de soluţionare a 
problemelor sau analiza conformităţii.

52. Instruirea pentru experţii PCM. Experţii PCM 
vor trebui să participe la sesiuni de instruire 
organizate de Ofiţerul PCM timp de până la 
cinci (5) zile în fiecare an calendaristic pentru 
a-şi îmbunătăţi cunoştinţele legate de politicile, 
procedurile şi operaţiunile Băncii şi pentru a 
discuta funcţionarea PCM. Ofiţerul PCM va 
anunţa experţii PCM de aceste sesiuni şi va 
stabili agenda. 

53. Numirea ad-hoc a experţilor. Dacă niciun 
expert PCM din listă nu este disponibil într-
un anumit moment sau nu are specializarea 
specifică necesară pentru efectuarea sau 
finalizarea unei activităţi, Ofiţerul PCM poate 
recomanda numirea ad-hoc a unui expert care 
nu este în listă, dar îndeplineşte aceleaşi criterii 
de eligibilitate. Aceşti experţi vor fi numiţi, 
fără obiecţii, de Consiliu la recomandarea 
Preşedintelui, pentru a efectua sau finaliza 
activitatea specifică. Aceste numiri ad-hoc 
pot fi făcute printr-un proces direct de selecţie 
indiferent de valoarea estimată a contractului 
pentru numire.

54. Imparţialitatea experţilor PCM. Atunci când 
îndeplinesc funcţiile PCM, experţii PCM vor 
acţiona în calitatea lor individuală, personală 
şi vor fi supuşi aceloraşi privilegii şi imunităţi, 
prevederilor relevante ale codului de conduită, 
regulilor privind conflictul de interese şi 
prevederilor de confidenţialitate ca experţi care 
execută misiuni pentru Bancă. Experţii PCM vor 
trebui să acţioneze imparţial şi independent şi 
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nu vor participa la evaluarea sau analiza niciunei 
contestaţii legate de orice aspect în care au 
sau au avut un interes personal sau implicare  
semnificativă în orice calitate. Experţii PCM  
vor dezvălui imediat Ofiţerului PCM:

 a.  orice situaţii care ar putea afecta 
imparţialitatea sau independenţa lor în 
executarea funcţiilor PCM şi

 b.  orice tentativă de a interfera cu sau a  
influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea 
funcţiilor PCM.

55. Comunicarea de către experţii PCM. Experţii 
PCM nu vor face nicio declaraţie, privată sau 
publică, altor părţi decât reclamantului sau 
reprezentantului său autorizat, dacă există, 
clientului sau departamentului, echipei sau 
unităţii relevante ale Băncii cu privire la 
aspectele în curs de analiză de către PCM. Nimic 
din acest paragraf nu va împiedica un expert 
PCM să realizeze orice tip de consultare publică 
pe care o consideră necesară ca parte a unei 
evaluări a eligibilităţii, iniţiativă de soluţionare a 
problemelor sau analiza conformităţii.

56. Rolul Ofiţerului PCM. Ofiţerul PCM va fi 
responsabil de administrarea zilnică a PCM, 
incluzând: informare şi instruire, întreţinerea 
paginii web PCM şi a registrului, înregistrarea 
contestaţiilor, selectarea experţilor PCM pentru 
determinarea eligibilităţii, efectuarea analizelor 
de conformitate şi/sau iniţiativelor de soluţionare 
a problemelor, monitorizarea şi raportarea 
implementării activităţilor de urmărire, 
raportarea anuală către Preşedinte şi Consiliu 
sau cu orice alte ocazii necesare şi comunicarea 
cu comunităţile locale, organizaţii ale societăţii 
civile şi alte mecanisme de responsabilitate. 

57. Numirea Ofiţerului PCM. Ofiţerul PCM va fi 
nominalizat de o comisie şi numit de Preşedinte. 
Comisia de nominalizare va fi compusă din cinci 
membri, atât interni, cât şi externi Băncii şi va 
solicita nominalizările pentru funcţia de Ofiţer 
PCM printr-un proces transparent. Comisia de 
nominalizare va lua deciziile pe baza unui vot cu 
majoritate. Comisia va selecta nominalizatul(ţii) 
pe baza experienţei, în special în domeniile 
economic, juridic, social, mediu şi domenii 

aferente; capacitatea dovedită de a interpreta  
şi aplica reguli şi de a soluţiona litigii complet şi  
corect; integritate şi independenţă demonstrate; 
capacitatea de a interacţiona eficient cu părţile 
relevante şi societatea civilă şi experienţa cu 
operaţiunile Băncii sau instituţii similare. 

58. Durata funcţiei. Ofiţerul PCM va lucra ca 
angajat cu normă întreagă al Băncii pe baza 
unui contract reînnoibil de cinci (5) ani. Ofiţerul 
PCM nu trebuie să fi lucrat pentru Bancă (fie 
ca membru al personalului, oficial al băncii, 
director, director delegat, consilier al directorului 
sau consultant) cel puţin doi (2) ani înainte de 
a fi angajaţi ca expert PCM. Expertul PCM, la 
încheierea perioadei de angajare, nu va avea 
dreptul să lucreze pentru Bancă (fie ca membru 
al personalului, oficial al băncii, director, director 
delegat, consilier al directorului sau consultant) 
cel puţin trei (3) ani imediat următori. Ofiţerul 
PCM poate fi înlăturat din motive justificate cu 
aprobarea Preşedintelui.

59. Expertiză adiţională. Ofiţerul PCM va obţine 
expertiză adiţională dacă este necesar 
pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor şi 
responsabilităţilor PCM. Selecţia şi numirea 
oricăror consultanţi, cercetători, interpreţi, 
traducători şi/sau altor experţi tehnici vor fi 
realizate conform regulilor de achiziţii BERD 
privind selecţia şi numirea consultanţilor şi vor 
acţiona sub supravegherea Ofiţerului PCM.

60. Informare şi instruire. Ofiţerul PCM va realiza 
informarea legată de PCM în cadrul BERD, în 
ţările de operaţiuni BERD şi în rândul societăţii 
civile în general. Ofiţerul PCM va asigura instruire 
pentru personalul BERD (inclusiv cel din Londra 
şi sediile rezidente) pe tema PCM după caz. 
Ofiţerul PCM va dezvolta şi implementa un 
program de sensibilizare pentru a informa în 
mod eficient populaţia în ţările de operaţiuni 
BERD, organizaţii neguvernamentale şi grupuri 
ale societăţii civile cu privire la PCM. Eforturile 
de sensibilizare vor include de asemenea 
colaborarea cu mecanismele de responsabilitate 
ale altor instituţii după caz, prezentări şi, la 
cerere, sesiuni de informare privind modul de 
depunere a unei contestaţii la PCM. 
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61. Publicarea materialelor PCM. Ofiţerul PCM 
va crea şi distribui materiale tipărite despre 
PCM. Aceste materiale vor include o broşură 
informativă pentru personalul şi clienţii BERD 
cu privire la ce trebuie să facă fiecare după 
înregistrarea unei contestaţii şi o broşură pentru 
populaţia din ţările de operaţiuni ale BERD cu 
informaţii despre cum se depune o contestaţie. 
Broşura şi ghidul informativ vor fi puse la 
dispoziţie pe pagina web a PCM, precum şi la 
sediul din Londra şi cele sediile rezidente BERD, 
în engleză, rusă şi franceză şi vor fi traduse în 
limbile oficiale ale ţărilor de operaţiune în mod 
progresiv.

62. Activităţi în general. Toate activităţile PCM 
vor fi derulate cât mai prompt posibil fără a 
compromite integritatea sau exhaustivitatea 
procesului. Ofiţerul PCM va lua în calcul 
necesitatea includerii părerilor personalului 
Băncii, reclamantului, clientului şi ale altor părţi 
interesate care pot să aibă informaţii relevante. 
Ofiţerul PCM va depune toate eforturile pentru 
a minimiza întreruperea operaţiunilor zilnice ale 
părţilor în cauză. 

63. Acces la personal, informaţii şi 
confidenţialitate. Când realizează o evaluare 
a eligibilităţii, o iniţiativă de soluţionare a 
problemelor sau o analiză de conformitate, 
Ofiţerul PCM şi/sau experţii PCM vor avea acces 
deplin la personalul şi dosarele relevante ale 
Băncii, inclusiv fişiere electronice, dulapuri şi alte 
facilităţi de stocare. Personalul Băncii va trebui 
să colaboreze pe deplin cu PCM. Totuşi, utilizarea 
şi divulgarea de către Ofiţerul PCM şi expertul 
PCM a informaţiilor strânse în timpul activităţilor 
respective vor fi supuse politicii de informare 
publică a Băncii şi oricăror alte cerinţe aplicabile 
pentru a păstra confidenţialitatea informaţiilor 
sensibile. Niciun membru al personalului PCM, 
expert PCM, consultant, cercetător, interpret, 
traducător şi alt expert tehnic angajat de PCM nu 
poate emite un document sau informaţii pe baza 
documentului respectiv fără aprobarea scrisă 
expresă a părţii care a furnizat acel document şi 
/sau a Băncii.

64. Contestaţii aferente. În cazul în care sunt 
primite două sau mai multe contestaţii de 
la acelaşi reclamant sau reclamanţi diferiţi 
în legătură cu acelaşi proiect şi substanţa 
contestaţiilor este în mod rezonabil legată, 
Ofiţerul PCM va anunţa reclamantul (ii) relevant 
(i) şi poate solicita fie să fie analizate împreună 
contestaţiile sau poate fi suspendată procesarea 
ulterioară a oricărei(oricăror) contestaţii primite 
după prima, în aşteptarea rezultatelor analizei 
contestaţiei primite iniţial. Ofiţerul PCM poate 
ajusta perioadele de timp pentru răspunsul la o 
contestaţie pentru a lua în calcul analiza comună 
a contestaţiilor sau suspendarea procesării 
contestaţiilor ulterioare. 

65. Prelungiri de timp. Orice perioadă de timp la 
care se face referire în aceste reguli poate fi 
prelungită de Ofiţerul PCM cât timp este strict 
necesar pentru asigurarea procesării complete 
şi corespunzătoare a contestaţiilor. Ofiţerul PCM 
va anunţa imediat toate părţile relevante de 
orice prelungiri şi va nota prelungirea în Registrul 
PCM. Prelungirile trebuie să fie limitate în timp 
şi, dacă trebuie reînnoite ulterior, toate părţile 
relevante trebuie informate. Pentru a analiza 
dacă este necesară o prelungire, Ofiţerul PCM va 
lua în calcul factori ca locaţia amplasamentului 
proiectului, necesitatea ca personalul Băncii să 
participe la proces, orice aspecte sensibile legate 
de timp aferente proiectului, disponibilitatea 
experţilor şi a consultanţilor PCM şi necesitatea 
traducerii.

66. Raport anual. Ofiţerul PCM va întocmi un raport 
anual care să descrie activităţile PCM din anul 
precedent. Raportul va fi transmis Preşedintelui 
şi Consiliului spre informare şi va fi făcut public 
cât mai repede după aceea şi postat pe pagina 
web PCM.

Prevederi Generale

67. Aspecte legale. Consilierul juridic, la cerere, 
va furniza toate informaţiile legale şi sfaturile 
necesare cu privire la politicile şi procedurile 
Băncii şi drepturile şi obligaţiile Băncii privind 
proiectul în cauză dintr-o contestaţie.
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68. Buget. Banca va asigura resursele bugetare 
pentru PCM suficiente pentru a permite 
desfăşurarea tuturor activităţilor admise de 
aceste reguli. Ofiţerul PCM, după consultarea cu 
CCO, va întocmi bugetul anual indicând nivelul de 
resurse necesar pentru activităţile preconizate 
ale PCM pentru anul viitor şi va răspunde de 
stabilirea alocării resurselor.

69. Limba rapoartelor. Toate rapoartele care vor fi 
emise fie de Ofiţerul PCM sau oricare din experţii 
PCM şi postate pe pagina web a PCM vor fi 
în limba engleză. Rapoartele pot fi traduse în 
limba(le) ţării de unde provine contestaţia.

70. Modificarea şi efectul regulilor. Aceste reguli 
pot fi modificate de Consiliu. Aceste reguli vor 
prevala în cazul oricărei inconsistenţe între 
aceste reguli şi orice alt document BERD şi în 
lipsa unei prevederi exprese contrare.

71. Limba care guvernează. Aceste reguli vor fi 
traduse în rusă şi franceză. Dacă există vreo 
discrepanţă între versiunea în engleză a acestor 
reguli şi orice altă versiune, va guverna versiunea 
în engleză.

72. Revizuirea PCM. PCM va fi revizuit de Consiliu 
din cinci în cinci (5) ani sau după cum este 
necesar.

73. Intrarea în vigoare. Aceste reguli de procedură 
vor intra în vigoare în 6 luni după aprobarea de 
către Consiliul de Administraţie şi vor înlocui 
regulile de procedură aprobate în 2009. 
Contestaţiile înregistrate în baza regulilor de 
procedură din 2009 înainte de intrarea în vigoare 
a acestor reguli vor fi gestionate în mod normal în 
conformitate cu acele reguli. 
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Note
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Numele Persoanei(elor) sau Organizaţiei(iilor) care depune/depun Reclamaţia (“Reclamantul”).

Formular de reclamaţii
Pentru ca PCM să instrumenteze reclamaţia dvs., 
trebuie să furnizaţi următoarele informaţii:

2. Informaţiile de contact ale Reclamantului (vă rugăm să includeţi adresele de e-mail şi numărul de telefon, 
dacă este posibil).

3. Există un reprezentant care depune această Reclamaţie în numele Reclamantului?

Da (dacă da, vă rugăm să furnizaţi Numele şi Informaţiile de Contact ale Reprezentantului):

Nu

Dovada de autorizare este inclusă în Reclamaţie?
Da Nu

4. Solicitaţi ca această Reclamaţie să rămână confidenţială?
Da (dacă da, vă rugăm să explicaţi de ce solicitaţi confidenţialitatea)

Nu

5. Vă rugăm să menţionaţi denumirea sau descrierea Proiectului BERD în discuţie.

Vă rugăm să scrieţi pe o foaie separată ori de câte ori este nevoie.

Vă rugăm să anexaţi dovada că Reprezentantul a fost autorizat de către Reclamant pentru a depune Reclamaţia. De exemplu, aceasta poate fi sub 
forma unei scrisori semnate de către Reclamant prin care se  acordă permisiunea Reprezentantului de a depune Reclamaţia în numele său.

6. Vă rugăm să descrieţi prejudiciul care a fost provocat sau care ar putea fi provocat de Proiect 
(vă rugăm să continuaţi pe o foaie separată dacă este necesar):

Formular de reclamaţii
a. Aţi contactat BERD pentru a încerca să soluţionaţi prejudiciul provocat sau previzionat a fi provocat de Proiect?

b. Aţi contactat Sponsorul Proiectului pentru a încerca să soluţionaţi prejudiciul provocat sau previzionat a fi provocat 
de Proiect?

Da (Dacă da, vă rugăm să menţionaţi când s-a efectuat contactul, cum şi cu cine):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vă rugăm să descrieţi, de asemenea, orice răspuns pe care l-aţi primit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nu (vă rugăm să mergeţi la întrebarea 8)

Procesul-verbal al acestui contact cu BERD este anexat reclamaţiei dvs.?

Da   (vă rugăm să menţionaţi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nu (în caz contrar, vă rugăm să aranjaţi ca toate documentele relevante să fie furnizate Ofiţerului PCM cât mai curând posibil).

Da (dacă da, vă rugăm să arătaţi când s-a efectuat contactul, cum şi cu cine)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vă rugăm, de asemenea, să descrieţi orice răspuns pe care l-aţi primit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nu (vă rugăm mergeţi la întrebarea 8)

Procesul-verbal al acestui contact cu Sponsorul Proiectului este anexat reclamaţiei dvs.?

Da   (vă rugăm să arătaţi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nu  (în caz contrar, vă rugăm să aranjaţi ca toate documentele relevante să fie furnizate Ofiţerului PCM cât mai curând posibil).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. În cazul în care solicitaţi ajutorul PCM prin intermediul unei Iniţiative de soluţionare a problemelor, este nevoie să fi 
depus un efort real pentru a contacta BERD sau Sponsorul Proiectului cu privire la aspectele din această reclamaţie.

8. În cazul în care nu aţi contactat BERD şi/sau Sponsorul Proiectului pentru a încerca să soluţionaţi prejudiciul sau 
posibilul prejudiciu, vă rugăm să explicaţi motivul.

Vă rugăm să scrieţi pe o foaie separată ori de câte ori este nevoie.

M
od

el



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Vă rugăm să descrieţi orice alte reclamaţii pe care le-aţi depus pentru a încerca să soluţionaţi problema(ele) în 
cauza (de exemplu, procese sau reclamaţii către alte organisme).

11.Solicitaţi o Verificare a conformităţii prin care PCM să determine dacă BERD nu şi-a respectat Politicile Relevante?                              
Da Nu

12. Sunteţi în căutarea unei Iniţiative de soluţionare a problemelor prin care PCM v-ar ajuta la soluţionarea disputei sau 
problemei cu Proiectul? Da Nu

13. Ce rezultate speraţi să obţineţi prin depunerea acestei Reclamaţii la PCM?

Deşi nu este obligatoriu, ar fi util pentru PCM dacă aţi putea include şi următoarele informaţii:

9. În cazul în care consideraţi că BERD nu şi-a respectat propriile politici, vă rugăm să descrieţi care sunt acele politici BERD.

Obligatoriu:

Numele Reclamantului:  Data:

Sau

Numele Reprezentantului Autorizat *:

Vă rugăm să trimiteţi Reclamaţia dvs. la: Project Complaint Mechanism 
 Attn: PCM Officer
 European Bank for Reconstruction and Development
 One Exchange Square
 London EC2A 2JN
 Marea Britanie
 Fax: +44 20 7338 7633
 E-mail: pcm@ebrd.com 

În mod alternativ, o Reclamaţie poate fi trimisă prin poştă sau depusă personal, la oricare dintre Sediile de 
Rezidenţă ale BERD, cu menţiunea că trebuie transmisă către PCM.

* Notă: Vă rugăm să anexaţi dovada că Reprezentantul a fost autorizat de Reclamant să depună Reclamaţia. De exemplu, aceasta poate fi sub forma 
unei scrisori semnate de Reclamant, acordând permisiunea Reprezentantului de a depune Reclamaţia în numele său.

Vă rugăm să scrieţi pe o foaie separată ori de câte ori este nevoie.
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DESPRE BERD 
BERD INVESTEŞTE ÎN 
SCHIMBAREA VIEŢILOR 
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LA EUROPA CENTRALĂ LA ASIA 
CENTRALĂ, BALCANII DE VEST ŞI 
SUDUL ŞI ESTUL MEDITERANEI.
COLABORÂND CU SECTORUL 
PRIVAT, INVESTIM ÎN PROIECTE, 
NE ANGAJĂM ÎNTR-UN DIALOG 
POLITIC ŞI OFERIM
CONSULTANŢĂ TEHNICĂ CE 
ÎNCURAJEAZĂ INOVAŢIA ŞI 
CONSTRUIEŞTE ECONOMII DE 
PIAŢĂ DURABILE.



Toate drepturile rezervate. Nicio parte din prezenta publicaţie 
nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă şi prin 
niciun mijloc, inclusiv fotocopierea şi înregistrarea, fără 
permisiunea scrisă a deţinătorului drepturilor de autor. O 
astfel de permisiune în scris trebuie, de asemenea, obţinută 
înainte ca orice parte a prezentei publicaţii să fie stocată  
într-un sistem de recuperare de orice natură.

Solicitările pentru o astfel de permisiune trebuie trimise la 
permissions@ebrd.com.

Imprimat în Anglia de Park Communications care utilizează un 
program privind deşeurile de mediu şi de reciclare a hârtiei.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor formulate 
referitoare la proiect este imprimat pe o sursă de hârtie 
responsabilă faţă de mediu, durabilă, produsă de fabrici de 
hârtie certificate FSC şi ISO 14001.

Fotografie: Piotr Matczuk (Copertă); Jim Hodson (7);  
Simon Crofts (9); Susan Braun Photography (17, 31);  
BERD (2, 4, 6, 8, 11, 18)
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