
 
 
Criterii de selecție a partenerilor entități non-publice pentru CM PR Centru 2021–2027 

 
Selecția partenerilor se va face în două etape conform Grilei de evaluare de mai jos. 
 
Criteriile de calificare (eliminatorii) trebuie îndeplinite simultan, în caz contrar candidatura este respinsă: 

• Organizația este înregistrată / autorizată în mod corespunzător; în cazul în care partenerii sociali sau 
organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/ 
sectorial (organizație-umbrelă). Nu vor fi luate în  considerare  formularele  de  intenție transmise individual 
de către membrii acestora. 

• Vor fi luați în considerare potențialii membri care nu prezintă probleme de integritate, organizatia sau 
organele sale de conducere/administrare 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; de asemenea, nu vor fi acceptați să facă parte din structurile parteneriale 
membrii persoane fizice care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația 
națională sau comunitară în materie de accesare a fondurilor europene, sau persoanele condamnate 
penal pentru fapte de corupție, evaziune fiscală și/sau spălare de bani. 

• Activitatea derulată de către organizație are impact/se adresează teritoriului Regiunii Centru 
• Organizația își asumă corectitudinea datelor furnizate în formularul de intenție în procesul de selecție a 

membrilor CM PR Centru 2021-2027. Formularul este semnat de reprezentantul legal. 
 
Criterii de selecție (fiecare dintre acestea fiind punctate cu maxim 2 puncte, conform grilei de evaluare) sunt 
următoarele: 

1. Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru obiectivele/ prioritățile finanţate din PR Centru 
2021-2027 sau privind principiile orizontale - Candidatul desfășoară activitate relevantă într-unul din 
domeniile de activitate vizate de obiectivele/ prioritățile finanțate din PR Centru 2021-2027 sau în 
domeniile politicii UE privind principiile orizontale  

2. Reprezentativitatea organizației (tip, dimensiune/ numărul membrilor reprezentați, reprezentativitatea 
geografică, etc) - să aibă acoperire teritorială cel puțin la nivelul unui județ al Regiunii Centru; structurile 
umbrelă au prioritate 

3. Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2014-2020. 
4. Implicarea în procesul de programare 2021-2027 (opinii/ puncte de vedere transmise în procesul de 

elaborare a Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 și/ sau a Programului 
Regional Centru 2021-2027). Se ia în considerare și participarea la întâlnirile grupurilor de lucru și 
contribuțiile la elaborarea PDR Centru 2021-2027 și a Strategiei de Specializare Inteligenta Centru. 

5. Implicarea în acțiuni / proiecte relevante pentru domeniile relevante ale PR Centru 2021-2027 sau în 
domeniul politicii UE privind principiile orizontale, pe care organizația le-a inițiat, implementat sau 
susținut activ, cofinanțate din fonduri europene. Vor fi luați în considerare, cu prioritate, potențialii 
membri care au fost implicați în proiecte regionale, cu impact strategic ridicat asupra dezvoltării socio-
economice a Regiunii Centru și/ sau cei care pot dovedi faptul că a adus contribuții relevante în oricare 
dintre domeniile egalității de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii 
schimbărilor climatice, protecției biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile, protecției drepturilor 
omului. 

 
Este necesară obținerea unui punctaj minim de 6 puncte din 10 puncte maxim pentru a putea fi selectați. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 3 

 
Grila de evaluare pentru selecția membrilor Comitetului de monitorizare a  

Programului Regional Centru 2021-2027  
(entități non-publice) 

 
 
 

Nr. 
crt 

A.Criterii de calificare1 DA NU Secțiunea 
corespondentă din 

formularul de 
intenție 

1 Organizatia este înregistrată / autorizată în mod corespunzător și 
face parte dintr-una din categoriile propuse pentru selecție 
În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă 
fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general / sectorial (organizație-
umbrelă) nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual 
de către membrii acestora. 

  3, 9 

2 Organizația, organismele sale de conducere și administrare 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; de 
asemenea, nu vor fi acceptați să facă parte din structurile 
parteneriale membrii persoane fizice care au fost condamnate 
definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația națională sau 
comunitară în materie de accesare a fondurilor europene, sau 
persoanele condamnate penal pentru fapte de corupție, evaziune 
fiscală și/sau spălare de bani 

  7 

3 Activitatea derulată de către organizație are impact/se adresează 
teritoriului Regiunii Centru 

  10, 12, 16 

4 Organizația își asumă corectitudinea datelor furnizate în formularul 
de intenție în procesul de selecție a membrilor CM a PR Centru 2021-
2027. Formularul de intenție este semnat de reprezentantul legal. 

  Ultimul paragraf 
din formularul de 

intenție+semnătură 
reprezentant legal 

 
 

A. Rezultatul în urma evaluării criteriilor de calificare: 
 Calificat      Respins (se menționează motivul respingerii).................... 

 
 

 

Nr. 
crt 

B.Criterii de selecție Punctaj 
min-
max 

Secțiunea 
corespondentă 
din formularul 

de intenție 

1 Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru obiectivele/ 
prioritățile finanţate din PR Centru 2021-2027 sau privind principiile 
orizontale 
 
Se va acorda: 

 punctaj maxim dacă se demonstrează direct relevanța pentru domeniile 
menționate  

 un punct dacă există o relație indirectă cu domeniile menționate 

 zero puncte dacă domeniul reprezentat nu este relevant pentru PR Centru 
2021-2027  

0-2 10, 12 

2 Reprezentativitatea organizației (tip, dimensiune/ numărul membrilor 
reprezentați, reprezentativitatea geografică, etc) 

0-2 10-12 

                                                 
1 Criteriile de calificare trebuie îndeplinite simultan, în caz contrar candidatura este respinsă 



- reprezentare la nivel local/ regional/ național/ sectorial. In 
cazul reprezentarii la nivel național/sectorial trebuie 
demonstrată relevanta pentru Regiunea Centru 

- numărul total de membri pentru partenerii economici și sociali 
- dimensiunea grupului țintă pentru organizații care reprezintă 

societatea civilă/ partenerii sociali și economici 
 

Se va acorda: 
 punctaj maxim dacă reprezentativitatea este la nivel național/ sectorial/ 

regional pentru domeniile vizate. În cazul reprezentativității la nivel 
național/sectorial se va demonstra relevanta pentru Regiunea Centru 

 un punct dacă reprezentativitatea este la nivel județean / local sau acoperă 
doar parțial un domeniu vizat 

 zero puncte dacă nu este acoperit niciunul dintre criteriile de 
reprezentativitate 

 
Numărul total de membri va fi punctat în ordine descrescătoare a numărului prezentat 
de cei care depun candidaturi. Cel mai mare număr (cu relevanta pentru Regiunea 
Centru) va primi maximum de punctaj, celelalte propuneri urmând a primi punctaj 
proporțional descrescător (raportat la maximum). 
 
Dimensiunea grupului țintă va fi punctat în ordine descrescătoare a numărului 
prezentat de cei care depun candidaturi. Cel mai mare număr va primi maximum de 
punctaj, celelalte propuneri urmând a primi punctaj proporțional descrescător (raportat 
la maximum). 
 
Punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor primite pentru cele trei 
subcriterii. 

3 Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2014-2020. 
 
Se va acorda: 

 punctaj maxim dacă participarea a vizat structurile POR 2014-2020 sau 
PDR Centru 2014-2020 și Strategia de Specializare Inteligentă Centru 

 un punct dacă se demonstrează participarea în alte structuri parteneriale ale 
programelor operaționale aferente perioadei 2014-2020 (altele decât POR) 

 zero puncte dacă răspunsul nu acoperă cerințele 
 

0-2 13 

4 Implicarea în procesul de programare 2021-2027 (opinii/ puncte de 
vedere transmise în procesul de elaborare a Programului Regional 
Centru 2021-2027 și/ sau a Acordului de parteneriat pentru perioada de 
programare 2021-2027). Se ia în cacul și participarea la întâlnirile 
grupurilor de lucru și contribuțiile la elaborarea PDR Centru 2021-2027 
și a Strategiei de Specializare Inteligenta Centru. 
 
Se va acorda: 

 punctaj maxim dacă se demonstrează contribuția cu cel puțin 1 opinie/ punct 
de vedere transmis pentru PR Centru 2021-2027 /  Acordul de Parteneriat 
2021-2027 / PDR Centru 2021-2027 / Strategia de Specializare Inteligentă 
Centru 

 un punct dacă se demonstrează doar participarea la întâlnirile structurilor și 
consultările structurilor parteneriale aferente planificarii și programarii 2021-
2027pentru Regiunea Centru 

 zero puncte dacă răspunsul nu acoperă cerințele 

0-2 14, 16 

5 Implicarea în acțiuni / proiecte relevante pentru domeniile relevante ale 
PR Centru 2021-2027 sau în domeniul politicii UE privind principiile 
orizontale, pe care organizația le-a inițiat, implementat sau susținut 
activ, cofinanțate din fonduri europene. 
 
Se va acorda: 

- punctaj maxim dacă se demonstrează implicarea în minim 2 acțiuni/proiecte 
relevante pentru Regiunea Centru 

- Un punct  dacă se demonstrează implicarea în minim 1 acțiuni/proiecte 
relevante pentru Regiunea Centru  

0-2 15 - 16 



- Zero puncte dacă nu se demonstrează implicarea în acțiuni/proiecte 
relevante pentru Regiunea Centru  

 
În situația în care la final mai multe organizații / entități au punctaj egal se va acorda prioritate celor care sunt 
structuri umbrelă sau reprezintă structuri umbrelă și / sau celor care au fost implicați în proiecte regionale, cu 
impact strategic ridicat asupra dezvoltării socio-economice a Regiunii Centru sau cei care pot dovedi faptul că 
au adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile egalității de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, 
protecției mediului, combaterii schimbărilor climatice, protecției biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile, 
protecției drepturilor omului. 
 

 
B. Rezultatul în urma evaluării criteriilor de selecție:........................ puncte 

Candidatura ................................................. a fost 
 

 Selectată  Respinsă (se menționează motivul respingerii)................... 
 
Comisia de selecție: nume/ prenume, calitate, semnătură, dată 
 


