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2. 

PROCEDURILE BEI-MTP 

1. Procedura standard 

1.1 Verificarea admisibilității/înregistrarea 

1.1.1 Responsabilitatea de a verifica admisibilitatea îi revine șefului BEI-MTP. În cadrul verificării 
admisibilității nu se evaluează temeiurile plângerii. 

1.1.2 Conform articolului 4.3 din Politică, verificarea admisibilității are loc, în principiu, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la primirea plângerii.  Oricând este necesar (de exemplu, când se cer informații 
suplimentare părților interesate vizate), această perioadă poate fi prelungită până la maximum 20 de 
zile lucrătoare. 

1.1.3 După verificarea admisibilității, plângerea este înregistrată de BEI-MTP. Dacă sunt admisibile, 
plângerile urmează procesul de tratare a plângerilor. Decizia luată în procesul de verificare a 
admisibilității nu împiedică BEI-MTP să reconsidere admisibilitatea (integrală sau parțială) a plângerii 
în baza informațiilor obținute ulterior. 

1.1.4 În cazul în care plângerile admisibile cuprind mai multe sesizări de același tip, acestea sunt prelucrate 
toate conform aceleiași proceduri de tratare a plângerilor. Dacă aceeași plângere prezintă tipuri diferite 
de sesizări, se lansează proceduri separate de tratare a plângerilor conform dispozițiilor articolului 4.2 
din Politica privind BEI-MTP. Când reclamanții depun sesizări suplimentare înainte de finalizarea fazei 
de Evaluare inițială, BEI-MTP va hotărî dacă să le trateze în cadrul aceleiași proceduri de tratare a 
plângerilor sau să lanseze o procedură separată. Sesizările suplimentare depuse după finalizarea 
fazei de Evaluare inițială vor fi tratate în cadrul unui proces separat de tratare a plângerilor. 

1.1.5 Când reclamanții aduc dovezi în favoarea unei sesizări cuprinse în plângere după depunerea plângerii, 
noile informații furnizate sunt considerate ca parte a procedurii în desfășurare de tratare a plângerilor. 
În funcție de complexitatea/cantitatea informațiilor noi, termenul de tratare a cazului poate fi prelungit. 

1.2 Notificarea serviciilor Grupului BEI 

1.2.1 Pentru plângerile admisibile și înainte de comunicarea trimisă reclamantului, se trimite o notificare 
direcțiilor responsabile de activitatea vizată de plângere, prin care acestea sunt informate că plângerea 
a fost declarată admisibilă și că BEI-MTP va demara o evaluare a temeiurilor acesteia.  

1.2.2 Notificarea va include plângerea integrală (scrisoare, e-mail sau formular). În eventualitatea în care 
reclamantul a solicitat confidențialitate, serviciilor Grupului BEI li se va reaminti această cerință de 
confidențialitate. În cazuri excepționale și foarte sensibile, când există un risc de represalii, identitatea 
reclamantului nu va fi divulgată, iar elementele care ar putea duce la identificarea originii plângerii vor 
fi eliminate din aceasta.  

1.3 Comunicarea către reclamanți 

1.3.1 Reclamantului i se trimite o confirmare de primire în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea 
plângerii. Dacă decizia privind admisibilitatea a fost luată deja, aceasta i se va comunica tot atunci. 

1.3.2 Dacă o plângere este declarată admisibilă, reclamanții sunt informați despre (i) înregistrarea plângerii, 
(ii) numărul de înregistrare, (iii) inițierea unei anchete/evaluări și (iv) data până la care se pot aștepta 
la un răspuns. 

1.3.3 Dacă, în orice fază a procesului de tratare a plângerilor, o plângere este declarată complet sau parțial 
inadmisibilă, reclamanților li se comunică motivele inadmisibilității și, dacă este cazul, li se sugerează 
cui se pot adresa.  
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1.4 Ancheta 

1.4.1 Primul pas al anchetei este Evaluarea inițială, pentru a se stabili temeiurile plângerii. Aceasta va 
include o primă întâlnire cu serviciile vizate ale Grupului BEI, care va fi stabilită în termen de 5 zile 
lucrătoare de la notificarea plângerii și va avea loc în termen de 20 de zile lucrătoare, pentru care 
serviciile vor pregăti o primă reacție scrisă, dacă este necesar. De asemenea, BEI-MTP va analiza 
informațiile/documentația de care dispune, după care, dacă va considera necesar, va avea întâlniri cu 
părțile interesate externe. Dacă aspectele semnalate par întemeiate, va avea loc o investigație, care 
va cuprinde și o verificare a conformității. Dacă se consideră necesar și util, investigația/verificarea 
conformității poate fi înlocuită cu o tehnică de soluționare bazată pe colaborare în vederea tratării 
adecvate a chestiunilor semnalate.  Această tehnică va lua forma de „Facilitare a schimbului de 
informații”1 și/sau de „Dialog/Negociere”.2 

1.4.2 BEI-MTP se angajează să mențină fluxuri substanțiale de informații și consultări cu serviciile relevante 
ale Grupului BEI pentru a asigura o colaborare constructivă. Acest lucru este extrem de important, 
având în vedere că pot apărea divergențe de opinii, date fiind natura și competența Mecanismului 
Grupului BEI de tratare a plângerilor. 

1.4.3 Obiectivul evaluării/investigației este de a permite BEI-MTP să-și formeze o părere independentă și 
întemeiată cu privire la chestiunile semnalate de reclamant. Rezultatul acestui proces poate fi una din 
următoarele acțiuni (sau o combinație a acestora): 

• respingerea sesizărilor; 
• soluționarea problemei în timpul procesului de tratare a plângerilor; 
• nicio altă acțiune necesară; 
• recomandare/recomandări făcută/e conducerii; 
• sugestii de măsuri corective și de atenuare a efectelor negative semnalate. 

1.4.4 În eventualitatea în care BEI-MTP identifică aspecte care merită atenția Comitetului de direcție și a 
serviciilor, dar care (a) nu sunt direct legate de sesizare, (b) nu fac parte din aria de subiecte admisibile 
ale unei plângeri altfel admisibile, sau (c) se referă, în general, la chestiuni sau acțiuni ale unor terți 
pentru care nu a fost responsabilă banca, BEI-MTP se va adresa la nivel intern serviciilor BEI 
corespunzătoare și Comitetului de direcție, în cadrul funcției sale consultative. 

1.4.5 Verificarea de către BEI-MTP nu va implica judecarea unor activități pentru care răspunderea 
exclusivă le revine unor terți, în special a activităților Promotorului sau Debitorului sau ale autorităților 
de la nivel local, regional sau național, ale unor instituții europene sau organizații internaționale. Cu 
excepția cazului în care Comisia Europeană sau o autoritate judiciară competentă stabilește că a avut 
loc o încălcare a legislației UE, verificarea efectuată de către BEI-MTP nu va pune sub semnul 
întrebării corectitudinea transpunerii legislației UE în legislația națională de către statele membre ale 
UE.  În cazul în care aspectele semnalate sunt grave, BEI-MTP va înainta cazul Comisiei Europene 
și va informa Comitetul de direcție în consecință. 

1.5 Proiectul de raport privind concluziile 

1.5.1 Proiectul de raport privind concluziile, ca rezultat al procesului de tratare a plângerilor, ar trebui 
întocmit după următoarea structură: 

• Plângere (sesizări și reclamații); 
• Informații generale; 
• Cadrul de reglementare; 
• Metode de investigare/mediere; 
• Activitatea desfășurată; 
• Constatări; 
• Concluzii; 
• Recomandări (corelate cu constatările și concluziile precedente). 

Capitolul „Concluzii” și, dacă este cazul, capitolul „Recomandări” consolidează opinia profesională a 
BEI-MTP asupra faptelor expuse în capitolul „Constatări”. Când este cazul, se va oferi și un rezumat. 

                                                      
1 Prin Facilitarea schimbului de informații, BEI-MTP se asigură că reclamantului/reclamanților i/li se comunică informații adecvate și 
relevante, precum și clarificări suplimentare, pentru a facilita o mai bună înțelegere a impactului proiectului și pentru a trata eficient 
chestiunile semnalate.  
2 Prin Dialog/Negociere, BEI-MTP facilitează dialogul dintre părți, acestea angajându-se să negocieze în vederea ajungerii la o soluție 
acceptată de comun acord.  
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1.6 Consultare 

1.6.1 Proiectul de raport privind concluziile va fi transmis inițial serviciilor relevante ale Grupului BEI, pentru 
observații. Acestea vor fi comunicate în termen de 10-15 zile lucrătoare de la punerea în circulație a 
raportului, în funcție de complexitate. După aceea, proiectul de Raport va fi înaintat 
directorului/directorilor general/i BEI vizat/vizați sau șefului direcției Gestionarea riscurilor din cadrul 
Fondului European de Investiții, pentru observații. Observațiile vor fi comunicate în termen de 5 zile 
lucrătoare de la transmiterea proiectului de raport. 

1.6.2 Când este cazul (de obicei, în cazurile M și F), după ce BEI-MTP a analizat cu atenție observațiile 
primite în timpul consultării interne, proiectul de Raport privind concluziile va fi transmis fără întârziere 
părților interesate externe, implicate în procesul plângerii (evaluare, investigație/verificare a 
conformității sau mediere), pentru observații. Acestea vor fi comunicate într-un termen rezonabil (în 
mod normal, 10 zile lucrătoare de la transmitere), în funcție de complexitatea raportului. Timpul acordat 
pentru consultarea reclamanților poate fi prelungit la solicitarea justificată a acestora. Termenul final 
pentru pentru răspunsul BEI va fi prelungit în consecință. Acest proiect de raport privind concluziile va 
fi marcat în filigran cu „Proiect de raport confidențial - a nu se divulga - numai în scopul observațiilor 
destinatarilor”. În caz de dezacord cu serviciile, proiectul de Raport privind concluziile va fi trimis de 
Inspectorul general Comitetului de direcție al BEI sau Directorului general/Directorului general adjunct 
(DG/DGA) al FEI, fără întârziere, pentru observații, care în mod normal trebuie comunicate în termen 
de 15 zile lucrătoare înainte de consultarea externă. 

1.7 Raportul final privind concluziile 

1.7.1 După primirea tuturor observațiilor, BEI-MTP va întocmi un Raport final privind concluziile, care va fi 
trimis Directorului/Directorilor general/i vizat/vizați ai BEI sau șefului direcției Gestionarea riscurilor din 
cadrul FEI. Directorul/Directorii general/i vizat/vizați ai BEI sau șeful direcției Gestionarea riscurilor din 
cadrul FEI vor avea posibilitatea de a transmite Inspectorului general un răspuns formal al serviciilor 
privind poziția și observațiile acestora ca reacție la Raportul final privind concluziile. 
 
 Răspunsul serviciilor va fi comunicat în cel mult 10 zile lucrătoare de la transmiterea Raportului final 
privind concluziile. 

1.7.2 La expirarea termenului pentru observații și fără întârziere, șeful BEI-MTP va trimite Raportul privind 
concluziile, împreună cu răspunsul serviciilor, dacă este cazul, către membrii relevanți ai Comitetului 
de direcție al BEI sau către DG/DGA al FEI pentru o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare. 

1.7.3 În cazul în care consideră adecvat și în baza reacției membrilor Comitetului de direcție și a DG/DGA 
al FEI, precum și a răspunsului serviciilor, Inspectorul general poate solicita BEI-MTP să-și revizuiască 
Raportul final privind concluziile. 

1.7.4 La sfârșitul acestui proces, Raportul final privind concluziile va fi semnat de șeful BEI-MTP și de 
responsabilul de plângerea respectivă. 

1.8 Comitetul de direcție al BEI/Directorul general al FEI 

1.8.1 În caz de acord cu serviciile vizate, Inspectorul general BEI va trimite Raportul final privind concluziile 
Comitetului de direcție al BEI sau DG/DGA al FEI, pentru informare. 

1.8.2 În caz de dezacord cu serviciile respective sau dacă Directorul/Directorii general/i al/ai BEI sau șeful 
direcției Gestionarea riscurilor din cadrul FEI solicită acest lucru, la expirarea termenului pentru 
observații și fără întârziere, Inspectorul general BEI va trimite Raportul final privind concluziile și 
răspunsul serviciilor în atenția Comitetului de direcție al BEI sau a DG/DGA al FEI, pentru luarea unei 
decizii. Comitetul de direcție al BEI sau DG/DGA al FEI vor hotărî dacă să aplice sau nu recomandările 
și, dacă este cazul, acțiunile corective ale BEI-MTP, precum și modul de implementare a acestora. 

1.8.3 În cazul în care Comitetul de direcție al BEI sau DG/DGA al FEI hotărăște să nu susțină constatările 
BEI-MTP și să nu implementeze recomandările acestuia, la Raportul final privind concluziile se va 
anexa răspunsul conducerii.3 

                                                      
3 Fără a aduce prejudicii dispozițiilor Politicii Grupului BEI privind transparența. 
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1.9 Răspunsul către reclamant 

1.9.1 Răspunsul final către reclamant este transmis prin scrisoare din partea Secretarului general al BEI 
sau a Directorului general al FEI, care va comunica decizia/poziția finală a Grupului BEI, alături de 
Raportul final privind concluziile. 

1.10 Monitorizarea implementării 

1.10.1 BEI-MTP, în colaborare cu serviciile relevante din cadrul Grupului BEI, va monitoriza evoluțiile 
ulterioare și implementarea măsurilor corective și a recomandărilor agreate, oricând va fi adecvat și, 
în orice caz, nu mai târziu de 24 de luni de la data Raportului privind concluziile. 

1.11  Calendar 

1.11.1 Răspunsul final trebuie trimis reclamantului în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data 
comunicării admisibilității plângerii.  Conform articolului 4.4.2 din Politică, acest termen poate fi 
prelungit cu o perioadă suplimentară maximă de 100 de zile lucrătoare. 

1.11.2 În tabelul de mai jos este prezentat un rezumat al principalelor acțiuni și al calendarului aplicabil într-
o procedură standard. 

Tabelul 1.1  Calendar general  

Acțiune Termen maxim De la 
Confirmare de primire 10 zile lucrătoare Primirea plângerii de BEI-MTP 
Răspunsul către reclamant 
 

40 de zile lucrătoare Comunicarea admisibilității 

Răspunsul către reclamant în cazul 
prelungirii termenului 

140 de zile lucrătoare  Comunicarea admisibilității 

 

Tabelul 1.2 Alte termene  

2. Procedura extinsă 

2.1 Generalități 

2.1.1 „Procedura extinsă” se aplică plângerilor care vizează impactul social și asupra mediului sau aspectele 
legate de guvernanța unor operațiuni/proiecte finanțate de Grupul BEI (tipurile M și F). 

2.1.2 Plângerile care vizează impactul social și asupra mediului sau aspectele legate de guvernanța unor 
operațiuni/proiecte finanțate semnalează, de obicei, aspecte complexe. Din acest motiv și din cauza 
caracterului sensibil al relațiilor  dintre Promotorul proiectului, autoritățile naționale, organizațiile 
societății civile și persoanele afectate de proiect, trebuie acordată o atenție deosebită proceselor 
specifice care privesc aceste tipuri de plângeri. 

2.1.3 Pașii administrativi ai „procedurii extinse” sunt aceiași ca și pentru procedura standard, cu excepția 
anchetei (descrise în articolul 1.4 din „Procedura standard”), care este înlocuită cu un proces mai larg 
și formal, prezentat în articolele 2.2-2.5. Pentru aceste tipuri de plângeri, procesul normal este 
structurat formal în două faze: o fază de evaluare inițială și o fază de mediere sau investigare. 

2.1.4 Verificarea de către BEI-MTP se aplică activităților pentru care responsabilitatea îi revine băncii. În 
cazul unor plângeri cu privire la impactul social sau asupra mediului, verificarea de către BEI-MTP se 
va concentra așadar pe proiectele sau pe acele componente ale proiectelor care sunt finanțate de 
bancă sau care se află în zona de influență a proiectului, incluse în evaluările generale sau în procesul 
de diligență vizând proiectele, așa cum s-a solicitat la momentul respectiv, conform Declarației BEI 
privind principiile sociale și de mediu și Manualului privind bunele practici de mediu și sociale ale BEI. 

Acțiune Termen maxim De la 
Observații de la părțile interesate externe 
implicate în procesul de tratare a plângerilor 

10 zile lucrătoare, în 
funcție de complexitatea 
raportului 

Transmiterea proiectului de raport 
privind concluziile către părțile 
interesate externe 
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2.2 Faza de evaluare inițială 

2.2.1 Activitatea BEI-MTP privind o plângere admisibilă va începe cu o evaluare inițială. Evaluarea inițială 
se bazează pe constatări și are următoarele obiective: 

• clarificarea aspectelor semnalate de reclamant, pentru a înțelege mai bine poziția reclamantului, 
precum și opiniile celorlalte părți interesate din proiect (Promotorul proiectului, autoritățile 
naționale etc.); 

• înțelegerea validității aspectelor semnalate; 
• evaluarea necesității și modului în care părțile interesate din cadrul proiectului (de exemplu, 

reclamantul, serviciile relevante din Grupul BEI și Promotorul proiectului) ar putea căuta o cale 
de rezolvare a aspectelor vizate de plângere; 

• determinarea necesității și/sau oportunității ca BEI-MTP să mai întreprindă alte acțiuni 
(investigare, verificarea conformității sau medierea între părți) pentru a trata sesizarea sau a 
rezolva aspectele semnalate de reclamant. 

2.2.2 Evaluările vor include întâlniri cu serviciile Grupului BEI implicate în proiectul/operațiunea care face 
obiectul plângerii (inclusiv cu echipa proiectului) și vor fi realizate în mod flexibil, putând cuprinde orice 
combinație a următoarelor activități: 

• revizuirea documentației Grupului BEI;, 
• revizuirea informațiilor și documentației externe; 
• întâlniri cu reclamantul, alte persoane și comunități afectate, Promotorul proiectului, autoritățile 

naționale din țara în care este localizat proiectul și organizațiile interesate ale societății civile; 
• vizite la locul de desfășurare a proiectului, pentru stabilirea faptelor. 

2.2.3 Când planifică o vizită, BEI-MTP va informa serviciile Grupului BEI, Promotorul proiectului, reclamantul 
și alte părți interesate relevante despre planurile sale. 

Aspectecheie de abordat 

2.2.4 Pentru plângerile care semnalează aspecte grave cu privire la impactul social sau asupra mediului 
și/sau se referă la chestiuni grave de guvernanță în modul de lucru al Grupului BEI, respectiv: 

• înțelegerea modului în care serviciile relevante ale Grupului BEI (i) au verificat conformitatea cu 
cadrul de reglementare aplicabil, inclusiv politicile, procedurile și standardele sale și (ii) au 
efectuat monitorizarea și implementarea corespunzătoare a proiectului; 

• evaluarea posibilelor semnale că politicile, procedurile și standardele Grupului BEI nu au oferit 
nivelul de protecție și garanțiile adecvate; 

• identificarea, dacă este cazul, a unor indicii rezonabile de nerespectare a cadrului de 
reglementare aplicabil, inclusiv a politicilor, procedurilor și standardelor proprii ale Grupului BEI. 

2.2.5 Se vor evalua posibilitățile de rezolvare a problemelor prin colaborare: 

• identificarea părților interesate relevante care urmează a fi implicate într-o eventuală soluționare 
alternativă a litigiilor; 

• înțelegerea punctelor lor de vedere și disponibilitatea de a rezolva situația; 
• identificarea proceselor optime (existente și noi), dacă este cazul, pentru a defini aspectele care 

fac obiectul plângerii și modul în care BEI-MTP poate ajuta părțile interesate din cadrul proiectului 
oferind un forum pentru discuții și facilitând o posibilă rezolvare; 

• evaluarea posibilității unui acord formal asupra unui proces pentru a încerca rezolvarea 
chestiunilor semnalate de reclamant și orice alte aspecte identificate în acest sens. 

Raportarea 

2.2.6 Evaluarea inițială va fi finalizată în termen de 60 de zile lucrătoare de la comunicarea admisibilității 
plângerii către reclamant. 

2.2.7 Mai întâi se va înainta un proiect de Raport de evaluare inițială serviciilor relevante ale Grupului BEI, 
pentru observații. Eventualele observații vor fi transmise în maximum 5 zile lucrătoare de la 
transmiterea proiectului de raport (10 zile lucrătoare pentru cazurile/rapoartele complexe). În caz de 
dezacord, șeful BEI-MTP va transmite proiectul de Raport de evaluare inițială Inspectorului general și 
Directorului/Directorilor general/i vizați, pentru observații. Directorul/Directorii general/i vizat/vizați 
va/vor comunica Inspectorului general un răspuns formal al serviciilor cu poziția și observațiile 
acestora ca reacție la proiectul de Raport de evaluare inițială în termen de cel mult 10 zile lucrătoare 
de la transmiterea raportului.  În caz de dezacord și la expirarea termenului pentru observații, Raportul 
de evaluare inițială va fi trimis fără întârziere de Inspectorul general Comitetului de direcție al BEI sau 
DG/DGA al FEI, pentru observații, care, în mod normal, trebuie comunicate în termen de 15 zile 
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lucrătoare. Când este cazul, proiectul de Raport de evaluare inițială va fi transmis fără întârziere 
părților interesate externe implicate în procesul de tratare a plângerii. Eventualele observații vor fi 
comunicate în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea raportului. Timpul acordat pentru 
consultarea reclamanților poate fi prelungit la solicitarea justificată a acestora. Termenul final pentru 
pentru răspunsul BEI va fi prelungit în consecință. La sfârșitul procesului de consultare, Raportul de 
evaluare inițială va fi distribuit diferitelor părți interesate din proiect și va fi publicat pe site-ul BEI-MTP. 

2.3 Decizia privind tipul de acțiune ulterioară, dacă este necesar 

2.3.1 Raportul de evaluare inițială va include decizia de trecere sau nu la faza următoare (un proces bazat 
pe colaborare sau o investigație/verificare a conformității), cu definirea clară a acțiunii propuse, 
incluzând și termenii de referință. Medierea formală nu poate avea loc în același timp cu 
investigația/verificarea conformității și nu poate fi inițiată după închiderea plângerii. 

2.3.2 Șeful BEI-MTP va lua decizia de a considera plângerea eligibilă pentru o investigație/verificare a 
conformității, un proces bazat pe colaborare sau o mediere formală de comun acord cu Inspectorul 
general al BEI, pe baza Raportului de evaluare inițială și a răspunsului serviciilor, dacă este cazul. 

2.3.3 Când (i) BEI-MTP este deja capabil să-și formeze o decizie independentă și justificată cu privire la 
chestiunile semnalate de reclamant, (ii) o soluționare pe bază de colaborare nu este posibilă sau nu 
este considerată necesară și (iii) continuarea verificării conformității nu este justificată, plângerea va fi 
închisă cu Raportul privind concluziile. 

2.4 Faza de investigare 

2.4.1 În general, punctul de pornire al unei investigații este o rverificare a conformității. În urma investigației, 
se va stabili dacă: 

• există semne de conformitate sau neconformitate cu politicile, procedurile și standardele Grupului 
BEI în vigoare la momentul respectiv; 

• prin nefurnizarea unui răspuns la chestiunile semnalate de reclamant s-a încălcat cadrul de 
reglementare aplicabil al Grupului BEI, inclusiv politicile, procedurile și standardele relevante; 

• impactul social și asupra mediului este atenuat corespunzător, în conformitate cu cadrul de 
reglementare aplicabil al Grupului BEI, inclusiv politicile, procedurile și standardele relevante; 

• politicile, procedurile și standardele relevante ale Grupului BEI nu au oferit un nivel adecvat de 
protecție și garanții cu privire la chestiunile semnalate de reclamant. 

În cadrul investigației sau verificării conformității de către BEI-MTP, se va analiza modul în care 
Grupului BEI s-a asigurat de respectarea de către Promotor a obligațiilor contractuale. Cu toate 
acestea, este de reținut că BEI-MTP nu este un mecanism de aplicare a legii și nu va substitui 
hotărârile autorităților judiciare competente. Constatarea de administrare defectuoasă din partea 
Grupului EBI nu înseamnă în sine sau nu implică o încălcare a contractului de către BEI/FEI sau de 
către partenerii săi. 

2.4.2 Scrisoarea de misiune 

Dacă se hotărăște desfășurarea unei misiuni de investigare, șeful BEI-MTP va trimite o scrisoare de 
misiune Directorului/Directorilor general/i vizat/vizați și părților interesate din cadrul proiectului, 
implicate în evaluarea inițială (reclamantul, comunitățile afectate, Promotorul proiectului, autoritățile 
naționale și serviciile vizate ale Grupului BEI) prin care le va informa despre începerea misiunii și le 
va comunica termenii de referință.  

2.4.3 Termenii de referință 

Investigația va fi reglementată de termenii de referință, care vor fi anexați la Raportul de evaluare 
inițială. Aceștia vor include: 

• descrierea proiectului; 
• sesizarea; 
• identificarea politicilor, procedurilor și standardelor relevante; 
• identificarea părților interesate relevante; 
• obiectivele și aria de aplicare; 
• modul de desfășurare a investigației (criterii și metode); 
• descrierea activității de investigare ce trebuie desfășurată, care poate fi adaptată în timpul 

investigației; 
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• procesul de consultare; 
• vizite de verificare la fața locului; 
• utilizarea de experți; 
• roluri și responsabilități; 
• documente livrabile (raportare); 
• calendar. 

2.4.4 Utilizarea de experți 

Un membru al personalului BEI-MTP (Funcționarul  care se ocupă de reclamații) este desemnat 
principalul responsabil de gestionarea procesului de investigare, sub supravegherea șefului BEI-MTP. 
Când este cazul, se va face apel la cunoștințe de specialitate, iar șeful BEI-MTP va stabili cunoștințele 
și competențele necesare pentru preluarea investigației. Experții sunt aleși pe baza cunoștințelor și 
experienței, competenței, independenței și recunoașterii internaționale. Dacă nu există niciun (posibil) 
conflict de interese, se pot folosi și experți interni. Șeful BEI-MTP are responsabilitatea finală în ceea 
ce privește alegerea experților interni sau externi. 

2.4.5 Vizitele la fața locului 

Vizitele de verificare la fața locului vor fi efectuate în conformitate cu termenii de referință (articolul 
2.4.3) de către personalul și experții BEI-MTP. 

2.4.6 Opinia independentă și rezultatul 

Obiectivul investigației este de a permite BEI-MTP să-și formeze o opinie independentă și întemeiată cu 
privire la sesizările de administrare defectuoasă de către Grupul BEI, semnalate în plângere. Investigația 
va fi independentă față de conducere și de serviciile responsabile de activitățile contestate de reclamant. 
Rezultatul acestui proces poate fi una dintre următoarele acțiuni (sau o combinație a acestora): 

• respingerea sesizărilor; 
• soluționarea problemei în timpul procesului de tratare a plângerilor; 
• nicio altă acțiune necesară; 
• recomandare/recomandări pentru conducerea Grupului BEI și/sau DG/DGA al FEI, 
• sugestii de măsuri corective, de atenuare a efectelor negative semnalate. 

2.5 Faza de mediere 

2.5.1 Cerințe de eligibilitate 

Dacă există o oportunitate evidentă de mediere formală4, în Raportul de evaluare inițială se va 
recomanda ca BEI-MTP să obțină acordul formal al părților interesate relevante (reclamantul, 
comunitățile afectate, Promotorul proiectului, autoritățile naționale și serviciile relevante din cadrul   
Grupului BEI, dacă este cazul) pentru începerea unui proces de mediere. În mod obișnuit, medierea 
are loc între reclamant, pe de o parte, și Promotorul proiectului, de cealaltă parte, cu participarea 
autorităților naționale și/sau a conducerii/serviciilor BEI, a DG/DGA al FEI, oricând este posibil. Oricare 
dintre părți poate întrerupe sau anula procesul de mediere în orice moment. 

2.5.2 Termenii de referință 

Medierea formală va fi reglementată de termenii de referință, care vor fi anexați la Raportul de evaluare 
inițială. Serviciile vizate vor fi consultate cu privire la termenii de referință și vor fi ținute la curent pe 
întreaga durată a procesului de către BEI-MTP. Termenii de referință vor include: 
• descrierea proiectului; 
• identificarea părților interesate relevante; 
• obiectivele și aria de aplicare; 
• modul de desfășurare a medierii (criterii și metode); 
• descrierea activității de mediere ce trebuie desfășurată, care poate fi adaptată în timpul 

investigației; 
• procesul de consultare; 
• vizite de verificare la fața locului; 
• utilizarea de experți; 
• documente livrabile (raportare); 
• calendar estimativ. 

                                                      
4 Medierea/concilierea formală – în cazurile în care neîncrederea și confruntările au dus la o deteriorare semnificativă a relației dintre 
părți, BEI-MTP poate gestiona și facilita un proces mai formal  și complex pentru a se ajunge la conciliere, în vederea rezolvării situației. 
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2.5.3 Scrisoarea de misiune 

După Raportul de evaluare inițială și dacă se convine asupra medierii, șeful BEI-MTP va trimite o 
scrisoare de misiune directorului/directorilor general/i vizat/vizați și părților interesate implicate în 
evaluarea inițială și care au acceptat invitația de a participa la un proces de soluționare pe bază de 
colaborare. Prin scrisoare se vor anunța demararea procesului și scopul următorilor pași ai medierii. 

2.5.4 Utilizarea unor experți externi în cadrul medierii 

Un membru al personalului BEI-MTP (Funcționarul care se ocupă de mediere) este desemnat 
responsabil de gestionarea procesului de mediere, sub supravegherea șefului BEI-MTP. Când este 
cazul, în special pentru procesul de mediere formală, și în absența unui conflict de interese, pentru 
mediere se va face apel la experți externi, iar șeful BEI-MTP va stabili cunoștințele și competențele 
necesare pentru preluarea medierii. Experții externi în mediere sunt aleși pe baza cunoștințelor și 
experienței, competenței și independenței lor. 

2.5.5 Acordul formal 

La începutul medierii, se va obține un acord formal pentru mediere al diferitelor părți implicate în 
mediere (de exemplu, sub forma unui Acord pentru mediere), prin care se vor stabili pașii următori și 
se vor defini reguli clare de angajare, cu calendare bine definite. 

2.5.6 Rezultatul 

Dacă, în urma procesului de mediere, părțile ajung la soluții durabile și unanim acceptate, în termenele 
definite, procesul se încheie cu semnarea Acordului de mediere de către părți. În principiu, orice Acord 
de mediere ar trebui să respecte decizia de finanțare a Grupului BEI, dacă nu s-a hotărât altfel de 
către Comitetul de direcție al BEI și DG/DGA al FEI. Dacă părțile nu ajung la un Acord de mediere, 
procesul se încheie și poate fi urmat de o recomandare de investigare sau altă acțiune specifică a 
Grupului BEI. 

2.5.7 Raportarea 

BEI-MTP va întocmi un Raport de mediere, care va cuprinde rezultatul și care va fi comunicat părților 
participante la mediere, precum și Comitetului de direcție al BEI și DG/DGA al FEI. 

2.6 Calendar 

2.6.1 Termenul pentru răspunsul final este de maximum 240 de zile lucrătoare de la comunicarea 
admisibilității. 

2.6.2 Tabelul de mai jos prezentă un rezumat al principalelor acțiuni și al calendarului aplicabil într-o 
procedură extinsă. 

Tabelul 2.1  Calendar general 
 

Acțiune Termen maxim De la 
Verificarea admisibilității/Confirmarea de 
primire 

10 zile lucrătoare Primirea plângerii de BEI-MTP 

Raportul de evaluare inițială, dacă este 
necesar 
 

60 de zile lucrătoare Comunicarea admisibilității 

Răspunsul către reclamant  240 de zile lucrătoare  Comunicarea admisibilității 
 
Tabelul 2.2 Raportul de evaluare inițială 

Acțiune Termen maxim De la 
Observații de la părțile interesate externe 
implicate în procesul de tratare a plângerilor 

10 zile lucrătoare Transmiterea Raportului de evaluare 
inițială către părțile interesate externe 



10. 

3. Procedura de prevenție (PR) 

3.1 Plângeri „M” și „F” 
 
3.1.1 Înainte ca Organismele de conducere ale Grupului BEI să ia decizia de a finanța o operațiune, din 

punct de vedere tehnic nu poate să apară o administrare defectuoasă cu privire la impactul social sau 
de mediu al proiectului sau la aspectele de guvernanță. Rolul cheie al BEI-MTP în acest stadiu este 
de (i) a se asigura că plângerile reclamanților beneficiază de atenția cuvenită, (ii) a împiedica alte 
plângeri justificate pe viitor și (iii) a contribui la o evaluare atentă și temeinictă. 

 
3.1.2 Activitatea BEI-MTP cu privire la plângerile referitoare la proiectele Grupului BEI în curs de evaluare 

va lua una dintre formele de mai jos: 
A. Cazul general: Dacă reclamanții nu au contactat încă serviciile relevante ale Grupului BEI sau 

dacă echipa de evaluare nu a avut încă ocazia de a se întâlni cu reclamanții sau de a analiza 
chestiunile semnalate de aceștia, plângerea este transferată la echipa de evaluare și închisă. 
Reclamanții sunt informați în scris că plângerile lor vor fi examinate de echipa de evaluare și că, 
dacă la sfârșitul procesului de evaluare consideră că aspectele semnalate de ei nu au fost 
analizate cu atenția cuvenită, aceștia pot lua în calcul trimiterea unei noi plângeri; BEI-MTP va 
monitoriza intern situația pentru a se asigura că aspectele semnalate au primit atenția cuvenită 
(cel puțin că echipa de evaluare a contactat sau s-a întâlnit cu reclamanții și le-a analizat 
sesizările). 

B. Excepția: În cazuri excepționale, numai când echipa de evaluare a refuzat deja sau refuză să 
comunice cu reclamanții sau când chestiunile semnalate de reclamanți au fost deja analizate și 
respinse, BEI-MTP poate decide, cu condiția documentării motivelor deciziei, să desfășoare o 
evaluare inițială (în colaborare cu echipa de evaluare) în atenția/pentru informarea Comitetului 
de direcție al BEI sau a DGE/DGA al FEI cu ocazia sau înaintea prezentării propunerii de 
finanțare. Obiectivul acestei activități5, care nu este de natură investigativă, este de a face 
recomandări Comitetului de direcție al BEI sau DG/DGA al FEI pentru alte intervenții ale BEI-
MTP, dacă se consideră necesar. În acest stadiu, activitatea de investigare și/sau mediere a 
BEI-MTP poate avea loc numai când este aprobată sau solicitată de Comitetul de direcție al 
BEI. 

3.1.3 Pentru plângerile care au ca obiect activitatea FEI, se urmează o procedură similară, cu adaptările 
necesare datorate guvernanței specifice FEI. 

4. Procedura simplificată 

4.1 Procedura simplificată se aplică plângerilor care, din cauza subiectului lor (de exemplu, lipsa unui 
răspuns, tratament inechitabil), au o rezolvare ușoară și promptă. Pașii administrativi ai procedurii 
standard nu se aplică procedurii simplificate, cu excepția articolelor 1.1, 1.2 și 1.3. 

4.2 Când există un acord între serviciile vizate ale Grupului BEI asupra răspunsului la plângere și în 
vederea utilizării eficiente a resurselor Mecanismului Grupului BEI de tratare a plângerilor, răspunsul 
Grupului BEI va fi o scrisoare din partea BEI-MTP în loc de un Raport privind concluziile anexat la 
scrisoarea Secretarului general al BEI. 

4.3 În caz de dezacord al serviciilor vizate ale Grupului BEI asupra răspunsului la plângere, se va aplica 
procedura standard. Dacă evaluarea preliminară efectuată de BEI-MTP relevă că plângerea este 
complexă din cauza complexității sesizărilor sau deoarece necesită stabilirea unei legături între Grupul 
BEI și terți (de exemplu, intermediari financiari), se poate aplica procedura standard. 

4.4 Termenul de răspuns în cadrul procedurii simplificate este redus la 25 de zile lucrătoare de la 
comunicarea admisibilității. Răspunsul provizoriu va fi transmis numai la nivelul serviciilor Grupului 
BEI.  

  

                                                      
5 În cadrul acestei activități de „stabilire a faptelor” se vor examina multe dintre aspectele care vor face parte dintr-o acțiune tipică post-
evaluare a BEI-MTP, sub rezerva acelorași reguli de angajare, dar într-o formă mai ușoară. 
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5. Reguli de conduită pentru membrii serviciului Mecanismul Grupului BEI de tratare a 
plângerilor (BEI-MTP) 

(pentru membrii personalului care lucrează pentru BEI-MTP sau supraveghează activitatea acestuia, în 
conformitate cu Politica și Procedurile privind Mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor) 
 
 
Preambul 
 
Membrii personalului care lucrează în cadrul serviciului Mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor, denumiți în 
continuare membrii BEI-MTP, trebuie să aplice și să susțină regulile de conduită de mai jos. 
 
Drepturile și obligațiile stabilite pentru membrii BEI-MTP de Politica și Procedurile privind Mecanismul Grupului BEI de 
tratare a plângerilor, precum și de prezentele Reguli, trebuie îndeplinite în conformitate cu principiile, regulile și 
procedurile prevăzute în Codul de conduită al personalului BEI și în alte politici și regulamente aplicabile personalului 
băncii. 
 
Reguli de conduită 
 
1. Independența: 
 
În exercitarea responsabilităților, așa cum sunt acestea prevăzute în Politica și Procedurile privind Mecanismul Grupului 
BEI de tratare a plângerilor sau în prezentele Reguli, membrii BEI-MTP se vor bucura de independență operațională 
completă din partea serviciilor responsabile de activitățile care fac obiectul unei plângeri, fără ca acest lucru să aducă 
atingere competențelor atribuite celorlalte servicii ale băncii. Ei vor avea autoritate deplină pentru a prelucra orice 
plângeri fără interferența inadecvată a altor persoane sau entități. 
 
2. Obiectivitate: 
 
Membrii BEI-MTP vor da dovadă de cel mai înalt nivel de obiectivitate profesională în colectarea, evaluarea și 
comunicarea informațiilor și în interacționarea cu părțile interesate în executarea funcției lor în cadrul BEI-MTP. Membrii 
BEI-MTP vor urma un raționament motivat și își vor forma opinii în baza evaluării tuturor informațiilor relevante și nu vor fi 
influențați în mod nejustificat în acest proces de propriile interese sau de alte persoane. 
 
Membrii BEI-MTP: 
 
2.1 nu vor participa la nicio activitate sau relație despre care se poate presupune în mod justificat că ar putea să le 

afecteze judecata obiectivă; 
2.2 nu vor accepta nimic care ar putea sau despre care se poate presupune în mod justificat că ar putea să le 

afecteze judecata obiectivă; 
2.3 vor divulga toate faptele materiale cunoscute lor pentru a nu distorsiona raportarea plângerilor în curs de 

examinare. 
 
3. Confidențialitate: 
 
Membrii BEI-MTP: 
 
3.1 vor fi prudenți în folosirea și protejarea informațiilor despre terți dobândite în cursul prelucrării și gestionării 

plângerilor; 
3.2 dacă reclamanții nu solicită altfel sau dacă nu se impune prin norme administrative aplicabile, vor asigura 

confidențialitatea completă a datelor reclamanților pentru a le proteja drepturile la confidențialitate și pentru a 
evita eventuale represalii; 

3.3 nu vor folosi informațiile în interes personal sau în vreun mod care să contravină legii sau care să fie în 
detrimentul obiectivelor legitime și etice ale organizației. 

 
4. Competența profesională: 
 
Membrii BEI-MTP: 
 
4.1 vor gestiona plângerile în conformitate cu Politica și Procedurile privind Mecanismul Grupului BEI de tratare a 

plângerilor; 
4.2 vor întreprinde numai serviciile pentru care au cunoștințele, competențele și experiența necesare; 
4.3 când cunoștințele de specialitate adecvate nu sunt disponibile în cadrul BEI-MTP, vor identifica și vor folosi 

experți externi pentru evaluări specializate; 
4.4 se vor strădui continuu să-și îmbunătățească competențele, precum și eficiența și calitatea serviciilor pe care le 

prestează. 
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