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Procedura privind rezolvarea sesizarilor care

toti membrii echipei de managament si

De asemenea s-a analizat periodic in cadrul echipei de managment gi implementare

daca exista petilii/ reclama{ii, cauzele apariliei gi modul de rezolvare al acestora.

Pe parcursul primului an de implementare contractului de finantare si a intocmirii

procedurii privind rezolvarea sesizarilor, expertul GDPR (acesta este desemnat prin decizie

interna) nu a fost primita nici o reclamatie/sesizare conform ORDONANTEI DE URGENIA nr.

66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea gi sanc!ionarea neregulilor apdrute in

oblinerea gi utilizarea fondurilor europene gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente

acestora.

Expertul GDPR a verificat periodic si in perioada martie-septembrie adresa de mail, pentru a

vedea daca vorfi intrate in casuta postala sesizari/reclamatii din partea factorilor implicati in

proiect.

Expertii mi-au comunicat ca nu au avut nici o sesizare din partea factorilor interesati., de aici

ne putem da seama ca exista implicare a echipei de proiect pentru o implementare cat mai

buna.

Mnetionam ca dupa primul an de implementare a proiectului ,,Practica in teritoriul lTl

Delta Dunarif'/7L1,/6/L41L34786 nu exista nici o sesizare, ceea ce inseamana ca sunt

respectate activitatile conform cererii de finantare.

ln cadrul proiectului a fost intocmita

priveste intreaga activitate derulata si pe

implementare a proiectului.
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