
Anexa 1 
 
 

Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru  
Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Centru 2021-2027 

 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) demarează procesul de constituire a Comitetul de 
Monitorizare a Programului Regional Centru 2021-2027 (CM PR Centru), program care a fost transmis oficial la 
Comisia Europeană în data de 30 mai 2022 (http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2022/05/POR-Centru-
2021-2027_versiune-oficiala-30.05.2022.pdf ). 
 
CM PR Centru este structura regională de tip partenerial, fără personalitatea juridică, cu rol decizional strategic în 
procesul de implementare a PR Centru 2021-2027, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare, 
pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii privind rolul 
și activitatea comitetului vor fi prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare al CM PR Centru ce va fi 
aprobat în prima reuniune a acestuia. 
 
În vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicați în calitate de membri ai comitetului, ADR Centru invită 
organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din domeniul economic, social, CDI, de mediu și privind 
promovarea incluziunii, a drepturilor fundamentale și a persoanelor cu handicap și nediscriminării şi din societatea 
civilă să își exprime interesul pentru participarea la procesul de selecție în vederea constituirii CM PR Centru, prin 
completarea formularului de intenție atașat și transmiterea acestuia pe adresa de email: office@adrcentru.ro. 
 
În cadrul acestui proces vor fi selectate 12 entități, în conformitate cu Procedura de selecție a partenerilor entități 
non-publice din cadrul CM PR Centru, astfel:  

 1 reprezentant din domeniul cercetării 

 1 reprezentant de la nivel universitar 

 2 reprezentanți ai structurilor asociative ai IMM-urilor și/sau care oferă sprijin pentru IMM-uri (ex. federații, 
asociații patronale, incubatoare, clustere, entități de transfer tehnologic, camera de comerț, etc.) 

 2 reprezentanți din domeniul mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică, schimbări climatice etc. 

 1 reprezentant din domeniul protecției drepturilor omului, a organismelor responsabile pentru promovarea 
incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a 
nediscriminării 

 2 reprezentanți din domeniul educațional, social, de protecție și includere a persoanelor dezavantajate și sau 
minoritare 

 1 reprezentant din domeniul turismului, culturii etc. 

 2 reprezentanți din domeniul dezvoltare teritorială, transport etc. 

 

În selecția entităților se vor avea în vedere următoarele criterii de calificare / selecție, conform Procedurii de selecție: 
• relevanța domeniului reprezentat pentru PR Centru; 
• gradul de implicare în procesul de programare a PR Centru; 

• expertiza în pregătirea şi managementul proiectelor cu finanțare din fonduri europene; motivația de a participa 
la lucrările CM; 

• gradul de reprezentativitate teritorială (local/regional/național) şi sectorială  

• capacitatea de planificare strategică - vor fi luați în considerare potențialii membri care au fost implicați în 

proiecte regionale, cu impact strategic ridicat asupra dezvoltării socio-economice a Regiunii Centru; 

• integritatea - vor fi luați în considerare potențialii membri care nu prezintă probleme de integritate, nu au fost 

implicați în cazuri de fraudare a fondurilor europene, în cazuri de deturnare de fonduri, sau în situații de 

abatere de la normele europene în ceea ce vizează utilizarea fondurilor europene. 

• fiecare județ al Regiunii să aibă reprezentant în cadrul CM (cel puțin 1 pe județ) 

 
Partenerii vor fi selectați dintre organizațiile care au răspuns anunțului public. În cazul în care pentru anumite 
categorii de parteneri nu vor fi depuse formulare de intenție, AM POR va transmite invitații partenerilor relevanți 
pentru categoriile neacoperite, pe baza experienței anterioare. 

http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2022/05/POR-Centru-2021-2027_versiune-oficiala-30.05.2022.pdf
http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2022/05/POR-Centru-2021-2027_versiune-oficiala-30.05.2022.pdf
mailto:office@adrcentru.ro


 

Organizațiile/entitățile interesate sunt invitate să depună, prin postă electronică, la adresa 

office@adrcentru.ro , până la data de 12.10.2022, formulare de intenție. 

 

În urma finalizării procesului de selecție a organizațiilor, ADR Centru prin AM POR, va solicita nominalizarea 
membrilor Comitetul de Monitorizare în termen de 3 zile lucrătoare.  
Fiecare entitate selectată va nominaliza, în scris, 1 membru titular, respectiv 1 membru supleant.  Se va avea în 
vedere nominalizarea unor persoane cu funcții de decizie în cadrul organizației, pentru a-și putea asuma deciziile 
luate în CM PR Centru. De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere 
asigurarea promovării egalității de șanse între femei și bărbați, precum și nediscriminarea.  
 
Pentru informații suplimentare și clarificări ne puteți contacta la email – programe@adrcentru.ro sau telefon – 
0358/401276, int. 423, domnul Tudor Udrea, Șef Serviciu Gestionare POR și CM și doamna Roxana Neagu, 
consilier juridic, email – roxana.neagu@adrcentru.ro sau telefon 0358/401276, int. 422. 
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