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METODOLOGIE 
privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional CENTRU 2021-2027 

 
 
 

 
CONTEXT 
 

Agențiile pentru dezvoltare regională (ADR-uri) au fost desemnate ca Autorități de Management pentru 
Programele Regionale (PR) prin Memorandumul de Guvern privind arhitectura programelor operaționale pentru 
perioada de programare 2021-2027 din februarie 2020, precum și prin OUG 122/2020 privind unele măsuri pentru 
asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 
România aprobată prin Legea 277/26.11.2021. 
 
În conformitate cu Regulamentul UE 2021/1060 privind stabilirea dispozițiilor comune de implementare a fondurilor 
politicii de coeziune în perioada 2021-2027, fiecare stat membru înființează un comitet de monitorizare a 
implementării programului, după consultarea autorității de management, în termen de trei luni de la data notificării 
statului membru cu privire la decizia de aprobare a programului (art. 38, alin. 1). 
 
Constituirea și funcțiile Comitetului de Monitorizare se realizează conform art. 38-40 din Regulamentul UE 
2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune pentru perioada 2021-2027. 
 
Astfel, statul membru poate înființa un singur comitet de monitorizare pentru a acoperi mai multe programe sau câte 
un comitet de monitorizare la nivelul fiecărui program. Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an 
și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale. 
 
Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a au-
torităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor menționați la 
articolul 8 alin. 1 din Regulamentul UE 2021/1060, printr-un proces transparent. Parteneriatul respectiv include cel 
puțin următorii parteneri:  

(a) autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice;  
(b) partenerii economici și sociali;  
(c) organismele relevante care reprezintă societatea civilă, cum ar fi partenerii din domeniul protecției mediului, 

organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor 
fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării; 

d) organizații de cercetare și universități, după caz. 
Fiecare membru al comitetului de monitorizare dispune de un vot. Regulamentul de procedură  reglementează exer-
citarea dreptului de vot și detaliile privind procedura în cadrul comitetului de monitorizare în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului membru în cauză. Regulamentul de procedură poate permite terților, inclu-
siv BEI, să participe la lucrările comitetului de monitorizare. 
 
Lista membrilor comitetului de monitorizare se publică pe site-ul de internet al Programului. Reprezentanții Comisiei 
Europene participă la lucrările acestuia, cu rol de monitorizare și consultativ. 
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Funcțiile comitetului de monitorizare  
1. Comitetul de monitorizare examinează:  

 progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a 
țintelor;  

 orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia;  
 contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei 

țări, care au legătură cu implementarea Programului;  
 elementele evaluării ex ante privind utilizarea instrumentelor financiare la nivelul Programului;  
 progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror acțiuni între-

prinse ca urmare a constatărilor;  
 punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;  
 progresele înregistrate în implementarea operațiunilor de importanță strategică, dacă este cazul;  
 îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe parcursul întregii perioade de programare;  
 progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, 

parteneri și beneficiari, acolo unde este cazul; 
 informații privind implementarea contribuției Programului la Programul InvestEU. 

 
2. Comitetul de monitorizare aprobă:  

 metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora; la cere-
rea Comisiei, metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale 
acestora, se transmit Comisiei cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de a fi prezentate comitetului de monito-
rizare;  

 raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune;  
 planul de evaluare și orice modificare a acestuia;  
 orice propunere de modificare a Programului, formulată de autoritatea de management, inclusiv cu privire la 

transferuri. 
 
Comitetul de monitorizare poate adresa recomandări autorității de management, inclusiv cu privire la măsurile de 
reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari. 
 

Cadrul legal aplicabil si documente strategice relevante  
 
Cadrul legal aplicabil:  
 RF (UE) 2093/2020 –Regulament (UE) al Consiliului de stabilire a cadrului financiar pentru perioada 2021 - 

2027;  
 REG (UE) 2021/1060 (RDC) –Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 (RDC) (al Parlamentului European și al Consili-

ului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social 
european (FSE), Fondul de coeziune (FC) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), și de 
instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrațiune, Fondu-
lui pentru securitate internă și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize;  

 REG (UE) 2021/1058 - Regulament (UE) al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune;  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 privind Codul european de conduită pentru parteneriat în cadrul Fon-
durilor Europene Structurale și de Investiții;  

 Legea nr. 315/2004 privind Dezvoltarea Regională în România, cu modificările și completările ulterioare;  
 OUG nr. 122/2020, privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor ex-

terne nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;  
 Legea nr. 277/2021, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri 

pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării 
regionale în România;  

 HG nr. 936/2020, privind aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din 
România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de pro-
gramare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri  
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 Codul Național de Conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de coeziune - 
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/6588501da9e75a7d8003d010af3b03fd.pdf  

 
Documente strategice relevante:  
 
 ACORD DE PARTENERIAT PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027, semnat intre Comisia Euro-

peana si România (https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/12/9228976b823fb47e58cac141d03c422e.pdf )  

 Programul Regional aferent Regiunii Centru 2021-2027 (PR Centru 2021-2027), program care a fost transmis 
oficial catre Comisia Europeană în data de 30 mai 2022 (versiunea oficială transmisa Comisiei Europene este 
disponibilă la adresa - http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/ )  

 
 
Principii în organizarea Comitetului de Monitorizare pentru PR Centru 
 
Comitetul de Monitorizare este structura regională de tip partenerial, fără personalitatea juridică, cu rol decizional 
strategic în procesul de implementare a programului, care asigură implementarea eficientă și eficace a asistenței 
comunitare, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Acesta se instituie cu respectarea principiului parte-
neriatului și guvernanței pe mai multe niveluri, stipulat în art. 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060 din 24 iunie 2021. 
Totodată, conform art. 39, fiecare stat membru stabilește componența Comitetului de Monitorizare și asigură o re-
prezentare echilibrată a autorităților și organismelor relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor, 
printr-un proces transparent și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 40 din același regulament. 
 

Pentru a sublinia importanța pe care o acordă principiului parteneriatului în implementarea FESI, Comisia Europeană 

a adoptat un Cod de conduită pentru Statele Membre în organizarea parteneriatelor în cadrul programelor finanțate 

din FESI (Regulamentul  delegat  (UE)  nr.  240/2014). De asemenea la nivel național a fost adoptat Codul Național 

de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de coeziune. 

 

Printre principiile esențiale ale Codului european de conduită referitor la parteneriat se numără următoarele: 

 este necesar ca partenerii selectați să fie reprezentativi pentru părțile interesate relevante; 
 procedurile de selecție trebuie să fie transparente și să țină seama de diferitele cadre instituționale și juridice ale 

statelor membre; 

 partenerii ar trebui să fie implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a progra-

melor; în acest scop, este necesar să se stabilească cerințe procedurale minime pentru a asigura o consultare la 

timp, în mod relevant și transparent (adică să existe timp suficient pentru consultare, să fie disponibile documen-

tele etc.); 

 partenerii ar trebui să fie reprezentați în comitetele de monitorizare a programelor pe parcursul întregului ciclu 

(adică pregătire, punere în aplicare, monitorizare și evaluare); 

 eficacitatea punerii în aplicare a unui parteneriat ar trebui garantată prin consolidarea capacității instituționale a 

partenerilor relevanți, prin activități de consolidare a capacității care să vizeze partenerii sociali și organizațiile 

societății civile care sunt implicați în programe; 

 este necesară facilitarea schimbului de experiență și a învățării reciproce, în special prin crearea unei comunități 

europene de practică pentru parteneriat, care să acopere toate fondurile ESI; 

 rolul partenerilor în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat, precum și performanța și eficacitatea parte-

neriatului în perioada de programare ar trebui să facă obiectul unei evaluări. 

 

Conform Codului național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de coeziune, 
mecanismul de constituire a structurilor parteneriale este următorul: 

- În funcție de tipul de structură partenerială cu rol consultativ avut în vedere, de domeniul de adresabilitate, de 
elementele de specificitate ale acesteia și de importanța sa în cadrul consultărilor derulate pe parcursul procesu-
lui de programare și gestionare a fondurilor europene privind coeziunea, se stabilește arhitectura orientativă a 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/6588501da9e75a7d8003d010af3b03fd.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/12/9228976b823fb47e58cac141d03c422e.pdf
http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/
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structurilor parteneriale (număr estimat de membri, categoriile de membri relevanți care vor fi cooptați, profilul fi-
ecărei categorii). 

- Se identifică autoritățile și instituțiile publice de resort, care au rol esențial în procesul de consultare (autorități de 
management, organisme intermediare, ministere, agenții, etc.) cărora le sunt transmise invitații de a face parte 
din structurile parteneriale. 

- Selectarea membrilor reprezentativi pentru domeniile economic și social și a celor ce reprezintă societatea civilă 
va fi realizată printr-o procedură transparentă. 

 
Membrii structurilor parteneriale sunt persoanele juridice, și nu persoanele fizice care reprezintă respectivii 
membri la dezbateri. 
Responsabilitatea stabilirii persoanelor care reprezintă fiecare partener la lucrările structurilor parteneriale revine în 
mod exclusiv fiecărui membru, componența nominală a CM PR stabilindu-se pe baza nominalizărilor făcute de fieca-
re entitate reprezentată în CM PR Centru. Nu vor fi acceptați să facă parte din CM, 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. 
 
Selectarea membrilor Comitetului de Monitorizare pentru PR Centru 2021-2027 se va realiza în mod transparent, 
ținând cont de experiența acestora în perioada de programare 2014-2020 și de implicarea lor în procesul de progra-

mare 2021-2027, în linie cu principiile stabilite la nivel național privind funcționarea structurilor parteneriale, și anume:  

 Principiul reprezentativității – sunt implicați membrii cei mai reprezentativi din perspectiva ariei geografice, 

astfel încât să existe o reprezentare corectă și echilibrată a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor din 

regiune; Partenerii implicați se remarcă prin realizările notabile din domeniile lor de expertiză, experiența și 

know-how-ul personalului, experiența și vizibilitatea regională și națională etc.  

 Principiul simetriei - sunt implicați reprezentanți ai diferitelor categorii de părți interesate, din mediul public, 

privat, academic, asociativ, de mediu etc. Principiul simetriei nu presupune ca numărul partenerilor aparți-

nând fiecărei categorii de entități să fie egal, ci ca interesele tuturor potențialilor beneficiari direcți sau indi-

recți să fie reprezentate.  

 Principiul consensualității - în cadrul întrunirilor CM se vor depune toate eforturile pentru atingerea consensu-

lui între parteneri; se prezumă faptul că atingerea consensului reprezintă punctul de echilibru în care intere-

sele tuturor părților reprezentate sunt satisfăcute în mod rezonabil.  

 Principiul implicării active - fiecare membru are obligația de a participa la reuniunile Comitetului de Monitori-

zare și de a face toate eforturile ca reprezentantul/reprezentanții săi desemnați să aibă continuitate în parti-

cipări; în cadrul reuniunilor, reprezentanții entităților participante se vor implica activ în dezbateri, exprimând 

puncte de vedere, idei, sugestii, propuneri etc  

 Principiul responsabilității - membrii au obligația de a depune toate eforturile pentru a adopta o conduită res-

ponsabilă în raport cu celelalte părți participante la lucrările CM. 

 

Comitetul de Monitorizare se va reuni cel puțin o dată pe an și va îndeplini atribuțiile prevăzute în art. 40 din Regula-
mentul nr. 1060/2021. Pentru consolidarea capacității Comitetului de Monitorizare şi dezvoltarea culturii parteneriale 
pentru Programul Regional Centru 2021-2027, vor  fi  finanțate  acțiuni  specifice din Prioritatea 9 – Asistență tehnică 
a PR Centru. 
 

Pentru membrii CM PR Centru, AM POR va organiza seminare, mese rotunde, ateliere de lucru, care să faciliteze 
comunicarea în reţea în etapele de implementare şi monitorizare a programului, precum şi promovare exemple de 

bună practică, inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului pentru actorii cheie relevanți. 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a CM PR Centru va conţine reguli  privind  participarea  la  lucrările CM şi 
la sesiunile extra-ordinare şi evenimentele de comunicare organizate în contextul parteneriatului, reguli a căror ne-

respectare va putea duce la excluderea organizaţiei ca membră a CM.  
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Totodată, grupurile de lucru organizate şi active în procesul de programare vor fi menţinute în procesul de implemen-

tare al programului, pentru a asigura o consultare deschisă cu privire la documentele de implementare specifice pro-

gramului, în special în ceea ce privește: consultările privind proiectele ghidurilor solicitantului, criteriile de evaluare a 

cererilor de finanțare, elaborarea rapoartelor de implementare şi evoluția procesului de implementare, elaborarea 

rapoartelor de evaluare, inclusiv monitorizarea cadrului de performanţă etc. Organizarea unor grupuri de lucru ad- 

hoc se poate avea în vedere, inclusiv a unor grupuri tematice permanente ale CM. 
 

 

STABILIREA COMPONENȚEI COMITETULUI DE MONITORIZARE PENTRU PROGRAMUL REGIONAL CENTRU 2021-2027 

 

Structura propusă a CM PR Centru  se bazează pe identificarea a 33 membri cu drepturi depline, după cum 
urmează: 
 
 Președinte CM PR Centru 2021-2027 – Director General al ADR Centru 
 Vicepreședinte CM PR Centru 2021-2027 – Șef AM POR din cadrul ADR Centru 
 
 Categoria – instituții de la nivel național 

a. 7 membri autorități publice centrale și structurile responsabile cu politica publică relevante pentru 

domeniile finanțate prin PR Centru: 

 

1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem (co-

ordonator al Acordului de Parteneriat)  

2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Cooperare Europeană și Internațională – Punctul 

de contact pentru implementarea Convenției ONU privind drepturilor persoanelor cu dizabilități 

3. Ministerul Finanțelor – Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) 

4. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației –Direcția Generală AM POR 2014-2020  

5. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

6. Ministerul Educației  

7. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – AM PO Tranziție Justă 

 

 Categoria – reprezentanți de la nivel regional: 

b. Autorități publice de la nivel regional – 12 membri 

 

Pentru nominalizarea reprezentanților autorităților publice locale de la nivel regional s-au luat în calcul următoarele 
aspecte: 

- Să fie reprezentate toate categoriile de autorități locale: consilii județene (4), municipii (4), orașe (2) și comune 
(2) 

- Să fie reprezentanți din fiecare județ al Regiunii – câte 2 reprezentanți pe județ 

- Președintele și vicepreședintele CDR Centru sunt membri de drept ai CM 

 

c. Reprezentanți ai societății civile, mediului, mediului de afaceri, universități etc. – 12 membri 

 

Referitor la această categorie de membri, pentru selectarea acestora se va realiza un proces de selecție transpa-
rentă în conformitate cu legislația europeană și națională în domeniu și ținând seama de Regulamentul  delegat  
(UE)  nr.  240/2014 și ”Codul Național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de 
coeziune”. Pentru a include toate categoriile de entități care să contribuie la o bună implementare a PR Centru 2021-
2027 se propune ca din CM PR Centru să facă parte entități din următoarele categorii: 

- 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, asoci-
ații patronale, incubatoare, clustere, entități de transfer tehnologic etc.) 

- 2 reprezentanți din domeniul mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică, schimbări climatice etc. 
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- 1 reprezentant din domeniul protecției drepturilor omului, a organismelor responsabile pentru promovarea inclu-
ziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscri-
minării 

- 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: 
• 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 (numărul de membri reprezen-

tanți) ş.a. 

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

iecte 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 abate-

re 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) 

 

 Reprezentanții Comisiei Europene participă la lucrările comitetului de monitorizare, cu rol de monitorizare 

și consultativ. 

 

 Observatorii propuși pentru CM PR Centru: 
 
- Ministerul Finanțelor SIFE - Organism Intermediar pentru soluționare nereguli PR Centru 
- Consiliile județene și municipiile reședință de județ nereprezentate în CM PR 
- Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit 
- Consiliul Concurenței 
- Autoritățile de Management ale celorlalte Programe de la nivel național, nereprezentate în CM PR; 
- Ministerele care se ocupă de implementarea programelor naționale care au relevanță pentru investițiile ce se 

doresc a fi finanțate prin PR Centru; 
- Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 
- ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități 
- CNCD – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
- Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
- BEI, BERD, Banca Mondială 
- Secretariatul General al Guvernului 
 
De asemenea, la ședințele CM PR Centru pot participa și alți invitați în funcție de temele discutate. 
 
PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR ENTITĂȚI NON-PUBLICE DIN CADRUL CM PR CENTRU 2021-
2027 
 
Conform Codului național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de coeziune, 
pentru selectarea membrilor reprezentativi pentru domeniile economic, social, universitar și a celor ce reprezintă 
societatea civilă, organismul coordonator desfășoară un proces transparent de selecție a membrilor, având în vedere 
următoarele principii în funcție de care se va realiza selecția: 

a) obiectul de activitate; 
b) recunoaștere la nivel național; 
c) nivelul de specializare; 
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d) experiența anterioară în ceea ce privește participarea activă la structurile parteneriale; 
e) performanța - vor fi luați în considerare, cu prioritate, potențialii membri care în trecut au înregistrat perfor-

manțe în implementarea de proiecte de anvergură ce au generat rezultate concrete, cu aplicabilitate 
largă și generatoare de valoare adăugată pentru comunitate; 

f) capacitatea de reprezentare; 
g) capacitatea de planificare strategică; 
h) integritatea; 
i) politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene. 
 

Vizibilitatea internațională a potențialilor membri constituie un avantaj în procesul de selecție a acestora. 
 

Selectarea membrilor din domeniile economic și social, universitar și a celor ce reprezintă societatea civilă va res-
pecta obligatoriu principiile privind transparența și egalitatea de șanse și de tratament. Selecția se va realiza pe baza 
principiilor menționate mai sus și criteriilor identificate și comunicate de către AM POR, fiind interzisă discriminarea 
pe orice criteriu. 
 
Criterii de selecție a partenerilor entități non-publice pentru CM PR Centru 2021–2027 

 
Organizațiile partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă vor fi selectate pe 
baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii, în urma exprimării interesului acestora. În acest sens, Autorita-
tea de Management va face publică, pe pagina web proprie (www.adrcentru.ro), intenția de a identifica parteneri re-
levanți pentru CM PR Centru 2021-2027 din rândul organizațiilor partenerilor din domeniul economic, social, CDI, de 
mediu și privind promovarea incluziunii și a promovării drepturilor fundamentale și a persoanelor cu dizabilități și ne-
discriminării şi din societatea civilă, menționând totodată principalele activități legate de monitorizarea PR Centru 
2021-2027 şi condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii. 

 
Partenerii vor fi aleși dintre organizațiile care răspund anunțului public. În cazul în care pentru anumite categorii de 
parteneri nu vor fi depuse formulare de intenție, AM POR, pe baza experienței anterioare, va transmite invitații parte-
nerilor relevanți pentru categoriile neacoperite.  

 
În cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, CDI, precum și organismele care reprezintă socie-
tatea civilă au stabilit o organizație-umbrelă, acestea pot desemna un reprezentant unic pentru a prezenta punctele 
de vedere ale organizației-umbrelă în cadrul parteneriatului. 
 
Cele 4 criterii de calificare menționate în grila de evaluare trebuie îndeplinite simultan, în caz contrar candidatura 
este respinsă: 

• Organizația este înregistrată / autorizată în mod corespunzător; în cazul în care partenerii sociali sau organis-
mele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/ sectorial (orga-
nizație-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 fis-
cală 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 mem-

brilor CM PR Centru 2021-2027. Formularul este semnat de reprezentantul legal. 
 
Pentru candidații calificați, cele 5 criterii de selecție (fiecare dintre acestea fiind punctate cu maxim 2 puncte, con-
form grilei de evaluare) sunt următoarele: 

1. Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru obiectivele/ prioritățile finanţate din PR Centru 2021-

http://www.adrcentru.ro/
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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 geo-
grafică, 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 elabora-

re a Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 și/ sau a Programului Regional Cen-
tru 2021-2027). Se ia în considerare și participarea la întâlnirile grupurilor de lucru și contribuțiile la elabora-
rea 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 dome-
niul 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 im-
plicați 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 șan-
se, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii schimbărilor climatice, protecției biodi-
versității, protecției grupurilor vulnerabile, protecției drepturilor omului. 

 
Este necesară obținerea unui punctaj minim de 6 puncte din 10 puncte maxim pentru a putea fi selectați. 
 
Etapele procedurii de selecție a partenerilor entități non-publice pentru CM PR Centru 2021 - 2027 

 
Procedura de selecție a membrilor entități non-publice ai CM PR Centru constă din următoarele etape: 
 

1) Publicarea anunțului privind selecția partenerilor entități non-publice din cadrul CM PR Centru (parteneri 
economici și sociali, universitar, organisme care reprezintă societatea civilă la nivel național/ sectorial, regio-
nal, local, instituții academice/ universitare, etc.). 

 
Anunțul de selecție prin care AM POR Centru invită partenerii economici și sociali și organismele care reprezintă so-
cietatea civilă să își exprime interesul de a participa  la  selecția  pentru constituirea Comitetului de Monitorizare pen-
tru Programul Regional Centru 2021-2027 (Anexa 1 – Anunțul de selecție) se publică pe pagina web a ADR Centru – 
www.adrcentru.ro , precum și pe pagina de facebook, împreună cu Formularul de intenție (Anexa 2- Formular de 
intenție privind candidatura în vederea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Centru 2021-
2027). 
 

2) Primirea formularelor de intenție 
 

În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de selecție, potențialii candidați transmit Formularele de in-
tenție completate prin poșta electronică, pe adresa office@adrcentru.ro . 

 
Partenerii vor fi aleși 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 catego-
riile neacoperite pe baza experienței anterioare. 

 
3) Constituirea Comisiei de Selecție 
 

AM POR constituie, prin Dispoziție a Directorului General al ADR Centru, o Comisie de selecție a membrilor parte-
neri entități non-publice ai CM PR Centru, alcătuită  dintr-un  număr  impar  de  membri,  care  nu  poate fi mai mic de 
3. Se vor nominaliza și 2 supleanți. Unul din membrii Comisie de Selecție va îndeplini și funcția de secretar. 
 
Cei 3 membri ai Comisiei de selecție vor analiza formulare de intenție depuse de candidați, în baza criteriilor de se-
lecție propuse. 

 

http://www.adrcentru.ro/
mailto:office@adrcentru.ro
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4) Desfășurarea activității Comisiei de Selecție 
 

Membrii Comisiei de selecție evaluează independent formularul de intenție, completează și semnează grilele de eva-
luare, acordând punctaj fiecărui candidat. 

 
Evaluarea punctajului fiecărui formular de intenție se realizează în baza grilei de selecție detaliate (Anexa 3 - Grila de 
evaluare pentru selecția membrilor CM a Programului Regional Centru 2021-2027).  
 
Grila de evaluare cuprinde 2 secțiuni: 
- Criterii de calificare (eliminatorii) 
- Criterii de selecție 

 
Criteriile de calificare sunt eliminatorii. Entitățile care își depun candidatura trebuie să îndeplinească criteriile de cali-
ficare pentru a fi evaluate conform criteriilor de selecție. 
 
Unele criterii de selecție cuprind un număr diferit de subcriterii. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu a fost stabilit un 
punctaj maxim de 2 pct. Punctajul acordat pentru subcriterii reprezintă o valoare cu zecimale, situată între 0 şi punc-
tajul maxim pentru fiecare subcriteriu. Punctajul final al criteriului va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor pri-
mite pentru fiecare dintre subcriterii.  
În procesul de evaluare se poate cere o clarificare asupra documentaților depuse la care trebuie să se răspundă în 
maxim 3 zile lucrătoare. Clarificarea trebuie să se refere la aspectele incluse în formularul de intenție și nu trebuie să 
se completeze cu informații suplimentare care să schimbe procesul de selecție. 
Rezultatul în urma evaluării criteriilor de selecție de către fiecare membru al comisiei pentru fiecare candidat se obți-
ne prin cumularea punctajului obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 
Scorul final pentru fiecare candidat se va calcula de către secretarul comisiei prin realizarea mediei aritmetice între 
punctajele finale acordate de cei trei evaluatori. 
 
Grilele se vor imprima şi semna de către evaluatori, urmând a fi arhivate şi în format tipărit.  

 
5) Rezultatele procesului de evaluare 

 
În urma procesului de evaluare, pentru fiecare candidat, secretarul Comisiei întocmește, după caz, în funcție de re-
zultatul evaluării: 

 Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă candidaturii  
 Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii  
 Cele două tipuri de scrisori vor fi semnate de Directorul ADR Centru și vor fi transmise candidaților de către 

secretarul Comisiei, prin poșta electronică. 
 
Secretarul Comisiei elaborează Lista prealabilă a candidaților declarați admiși ca urmare a procesului de selecție a 
membrilor CM PR Centru 2021-2027.  
 
Ierarhizarea  candidaturilor  va  ține cont de numărul organizațiilor predefinite în procedura de selecție (12), neexis-
tând o concurență directă între tipologiile de candidați (se va lua în considerare asigurarea unei reprezentări echili-
brate a domeniilor relevante pentru implementarea PR Centru 2021-2027). 
Lista prealabilă a candidaților declarați admiși urmare a selecției membrilor CM PR Centru 2021-2027 va fi publicată 
pe site-ul ADR Centru, cel târziu după o zi de la transmiterea oficială a corespondenței privind aprobarea prealabilă/ 
respingerea candidaturii. 

 
6) Procedura de contestație 

 
Procedura de contestație constă în următoarele etape: 

 
1. Depunerea contestațiilor. Candidații declarați respinși au dreptul de a contesta decizia de respingere în termen 

de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a ADR Centru a Listei prealabile a candidaților declarați ad-
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miși ca urmare a selecției membrilor CM PR Centru 2021-2027. Contestația se poate depune personal în zilele 
lucrătoare, poate fi transmisă prin curier/poștă, numai  la registratura  ADR Centru, str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia 
sau poate fi transmisă prin e-mail la adresa office@adrcentru.ro. Aceasta trebuie să fie semnată de către repre-
zentantul legal al entității care contestă rezultatul selecției. 

2. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Autoritatea de  Management  constituie, prin Decizie a Di-
rectorului General al ADR Centru, o Comisie de soluționare a contestațiilor depuse de candidații declarați res-
pinși în urma procesului de selecție a partenerilor entități non-publice în Comitetul de Monitorizare pentru PR 
Centru. Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din 3 persoane, diferite față de comisia inițială, care 
asigură soluționarea contestațiilor candidaților declarați respinși, în baza criteriilor de evaluare. 

3. Desfășurarea activității Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor 
evaluează independent criteriile contestate, completează și semnează grilele de evaluare, acordând punctaj fie-
cărui candidat, conform Criteriilor de evaluare. 

 
Evaluarea formularelor de intenție urmează aceleași principii ca cele derulate în procesul de evaluare prezentat la 
punctul 4. Scorul final pentru fiecare criteriu contestat se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele 
acordate de evaluatori.  
Grilele se vor imprima şi semna de către evaluatori, urmând a fi arhivate şi în format tipărit.  

 
 

7) Rezultatele finale ale procesului de evaluare și selecție (după soluționarea contestațiilor) 
 

După finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, secretarul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va ela-
bora: 
- Lista finală a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CM PR Centru 2021-2027 
- Lista finală a candidaților declarați respinși urmare selecției membrilor CM PR Centru 2021-2027 
- Scrisorile de aprobare și de respingere revizuite în urma soluționării contestațiilor  
 
Documentele mai sus menționate sunt aprobate şi semnate de către Directorul General al ADR Centru. 

 
Lista finală a candidaților la selecția membrilor CM PR Centru 2021-2027 este publicată pe pagina web a ADR Cen-
tru, cel târziu după o zi de la transmiterea oficială a corespondenței privind finalizarea procedurii de selecție. 

 
Lista finală a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM PR Centru 2021-2027 va cuprinde atât 
candidaturile selectate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie, cât şi în cadrul procesului de soluţionare a con-
testaţiilor, ierarhizate în ordine pe domenii. 
 
Pentru candidaturile respinse după soluţionarea contestaţiilor, secretarul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va 
elabora Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii în urma soluţionării contestaţiei, care va fi semnată 
de Directorul General al ADR Centru.  
 
Candidații declarați admiși în urma soluționării contestațiilor primesc, împreună cu Scrisoarea de aprobare revizuită 
în urma soluționării contestațiilor o Invitație de demarare a procedurii de selecție internă a membrilor care vor repre-
zenta organizația în cadrul CM PR Centru. 
 
Fiecare organizație va nominaliza, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare: 1 membru titular, respectiv 1 membru su-
pleant. 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. 
 

Înlocuirea membrilor din domeniile economic și social și a celor ce reprezintă societatea civilă 
 

Conform Codului național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de coeziune, 
Organismul coordonator poate decide excluderea unui membru din cadrul unei structuri parteneriale cu rol consulta-
tiv, pentru oricare dintre următoarele motive: 

mailto:office@adrcentru.ro
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a. comportament inadecvat, agresiv, licențios, conflictual, în cadrul reuniunilor de lucru ale structurilor partene-
riale cu rol consultativ; 

b. opoziție constantă și nejustificată la punctele de vedere exprimate în cadrul consultărilor cu membrii structurii 
parteneriale cu rol consultativ; 

c. „lobby” pentru situații individuale sau pentru grupuri de interese individuale, sau orice formă de influențare a 
activității structurii parteneriale cu rol consultativ, cu scopul de a crea un avantaj de orice fel unei anumite 
entități particulare sau unui anumit grup de entități particulare; 

d. nerespectarea legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal membrilor fiindu-le strict in-
terzis să utilizeze sau să facă publice orice date de contact ale celorlalți membri, fără acordul acestora; 

e. difuzarea neautorizată, fără acordul organismului coordonator, a unor înregistrări audio sau video, a unor 
transcrieri sau a unor materiale dezbătute în cadrul reuniunilor structurilor parteneriale cu rol consultativ; 

f. absența reprezentării unui membru la mai mult de 2 întâlniri consecutive ale structurii parteneriale cu rol 
consultativ din care face parte. 

 
Excluderea pentru motivele prevăzute mai sus prevede ca membrul exclus nu mai poate lua parte la ședințele struc-
turilor parteneriale cu rol consultativ, nici în calitate de membru, nici în calitate de invitat. 
Înlocuirea unui membru din cadrul structurii parteneriale cu rol consultativ intervine ca o necesitate subsecventă ex-
cluderii sau indisponibilității unui membru existent și se realizează de către organismul coordonator, în mod transpa-
rent, cu condiția ca noul membru să aibă un profil asemănător (nu neapărat identic sau superior) profilului membrului 
înlocuit. 
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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, asocia-
ții 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 inclu-
ziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscri-
minării 

 2 reprezentanți din domeniul educațional, social, de protecție și includere a persoanelor dezavantajate și sau mi-
noritare 

 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 pro-

iecte 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 abate-

re 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) 

 

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

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

ce@adrcentru.ro , până la data de _______, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@adrcentru.ro
mailto:office@adrcentru.ro
mailto:programe@adrcentru.ro
mailto:roxana.neagu@adrcentru.ro
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Anexa 2 

 
 
 

Formular de intenție  
privind candidatura în vederea constituirii Comitetului de monitorizare a  

Programului Regional Centru 2021-2027   
 
 

 
Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat se va transmite atât semnat olograf (scanat)  / semnat elec-
tronic, cât și în format editabil, pe adresa  office@adrcentru.ro până la data de _____________.  
Nerespectarea tuturor elementelor solicitate în Formularul de intenție atrage după sine descalificarea aplicantului. 
 
1) Denumirea organizației:……………….......................................................…………………..…………………….…... 
 
2) Adresa poștală completă (județ, localitate, cod, stradă, număr):................................................... 
…………....................................…….. 
 
 
3) Forma juridică:....................................................................................................................................................... 
Codul de înregistrare fiscală/ nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 
………………………………………………………………………………….....................................................................…
… 
 
4) Telefon, e-mail organizație: ………………….................................................………..………………….… 
 
…….………………………………………………………………..................................................................………….…….. 
 
5) Reprezentant legal (Nume, prenume, funcție): …………….......................................………………………. 
 
………………………………………………………………………………...................................................................……… 
 
 
6) Persoana de contact (Nume, prenume, funcție, date de contact):…………..........................…….…. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
7) 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. 
Se alege o singură variantă de răspuns (răspunsul negativ conduce la respingerea candidaturii): 
 

 DA 
 NU 

 
 

8) Organizația înțelege faptul că prin transmiterea formularului ați fost informați și vă exprimați acordul privind prelu-
crarea datelor cu caracter personal prin transmiterea voluntară directă a datelor reprezentantului legal și persoanei 

mailto:%20office@adrcentru.ro
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de contact. Informarea ADR Centru se regăsește accesând link-ul: http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-
date/   
Se alege o singură variantă de răspuns. 
 

 DA 
 NU 

 
9) Vă rugăm să selectați categoria pentru care se depune candidatura dumneavoastră, din lista de mai jos: 
Se alege o singură variantă de răspuns: 
 

 Entitate din domeniul cercetării, din mediul universitar, forme asociative ale entităților respective de la nivel regio-
nal  

 Entitate, structură asociativă a IMM-urilor și/sau care oferă sprijin IMM-urilor (ex. federații, asociații patronale, 
incubatoare, clustere, entități de transfer tehnologic, sindicate, camere de comerț, etc.) 

 Entitate, structură asociativă din domeniul mediului, dezvoltării durabile, eficienței energetice, schimbări climatice 
etc. 

 Entitate, structură asociativă care promovează incluziunea socială, drepturile fundamentale, drepturile persoane-
lor cu handicap, egalitatea de gen și nediscriminarea 

 Entitate, structură asociativă din domeniul educațional 
 Entitate, structură asociativă din domeniul turismului, culturii etc. 
 Entitate din domeniul dezvoltării teritoriale, transport, structuri asociative ale autorităților publice locale  
 Altele ______________ 

 
 
10) Vă rugăm să indicați domeniul relevant finanțat din PR Centru 2021-2027 pe care organizația dumneavoastră îl 
reprezintă: 
Se alege o singură variantă de răspuns: 
 

 Dezvoltare teritorială, transport 
 Dezvoltare urbană durabilă 
 Digitalizare 
 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
 Sprijinirea IMM-urilor 
 Eficientă energetică 
 Educație 
 Turism și patrimoniu cultural, cultură 
 Dezvoltare durabilă, mediu, schimbări climatice 
 Promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de 

gen și a nediscriminării 
 Alt domeniu: _________________ 

 
 
11) Reprezentativitatea organizației: 
Se alege o singură variantă de răspuns: 
 

 Locală (din Regiunea Centru) 
 Județeană – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – cu menționarea județului / județelor 
 Regională  
 Națională 
 Sectorială 

 
12) Vă rugăm să descrieți natura, dimensiunea și acoperirea geografică a grupului țintă al organizației/ beneficiarilor 
activității acesteia/ numărul de membri în cazul organizațiilor partenerilor sociali / dimensiunea grupului țintă pentru 
ONG-uri, cât și pentru partenerii sociali și economici, după caz. Descrierea va trebui să ia în calcul și să demonstre-

http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-date/
http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-date/
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ze relevanța acesteia pentru Regiunea Centru (ex. proporționalitatea membrilor din Regiunea Centru vis-a-vis de 
membrii din alte regiuni dacă este o structură națională/sectorială, acoperirea cât mai mare a teritoriului Regiunii 
Centru, etc.) - max. 500 cuvinte. Atenție: depășirea numărului de cuvinte stabilit atrage reducerea cu un punct a punctajului 

acordat acestui criteriu. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………. 
 
 
13) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în structurile parteneriale aferente progra-
melor operaționale 2014-2020 (inclusiv PDR Centru 2014-2020 și Strategia de Specializare Inteligentă Centru) rele-
vante pentru domeniile finanțate prin PR Centru 2021-2027. 
Se alege o singură variantă de răspuns: 

 
 DA 
 NU 

Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit 
 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………. 
 
14) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în elaborarea Programului Regional 
Centru 2021-2027 sau a Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027. Se poate demon-
stra și contribuția la elaborarea documentelor de planificare regională aferente Regiunii Centru (Planul de Dezvoltare 
Regională Centru 2021-2027 și Strategia de Specializare Inteligentă). 
Se alege o singură variantă de răspuns: 
 

 DA 
 NU 

Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………. 
 
15) Vă rugăm să enumerați și să descrieți sintetic principalele acțiuni/proiecte relevante pentru domeniul menționat la 
punctul 10, pe care organizația dumneavoastră le-a inițiat, implementat sau susținut activ în ultimii 3 ani cu impact 
asupra Regiunii Centru (structurile asociative sunt invitate să prezinte atât experiența proprie în calitate de beneficiar, 
cât şi o sinteză a tipurilor de proiecte promovate de membrii pe care îi reprezintă) 
 – obiectiv, rezultate (inclusiv gradul de atingere al acestora), politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europe-
ne (contribuții relevante în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, com-
baterii schimbărilor climatice, protecției biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile), surse de finanțare şi buget 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………… 
 
16) Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației dumneavoastră va aduce valoare 
adăugată activității Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Centru 2021-2027 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
………………………….. 
 
Documente anexate (dacă e cazul): 
 
Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria 
răspundere că informațiile furnizate sunt corecte și conforme cu realitatea. 
 
 
Data       Semnătura Reprezentant legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 18 din 20                                                                                                                                                       

 

ADR CENTRU 

 
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 cores-
pondentă 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 impli-
cați 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 inten-
ție în procesul de selecție a membrilor CM a PR Centru 2021-2027. Formula-
rul 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 co-
respondentă 

din formularul 
de intenție 

1 Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru obiectivele/ priorități-
le 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 repre-
zentați, reprezentativitatea geografică, etc) 

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

0-2 10-12 

                                                      
1 Criteriile de calificare trebuie îndeplinite simultan, în caz contrar candidatura este respinsă 
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- numărul total de membri pentru partenerii economici și sociali 
- dimensiunea grupului țintă pentru organizații care reprezintă societa-

tea civilă/ partenerii sociali și economici 
 

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

gional pentru domeniile vizate. În cazul reprezentativității la nivel națio-
nal/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 reprezentativi-
tate 

 
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 prezen-
tat de cei care depun candidaturi. Cel mai mare număr va primi maximum de punctaj, 
celelalte propuneri urmând a primi punctaj proporțional descrescător (raportat la ma-
ximum). 
 
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 Parte-
neriat 2021-2027 / PDR Centru 2021-2027 / Strategia de Specializare Inte-
ligentă 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 re-
levante pentru Regiunea Centru  

- Zero puncte dacă nu se demonstrează implicarea în acțiuni/proiecte rele-

0-2 15 - 16 
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vante pentru Regiunea Centru  

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

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 
 

 


