
 

Metodologie pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de monitorizare a 

Programului Regional Nord-Vest 2021 - 2027 

 

 

1. Considerații generale  

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Vest 2021 - 2027 (denumit în continuare CM PR 

NV) va fi structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de 

implementare a Programului Regional Nord-Vest 2021 - 2027. 

2. Cadrul legal aplicabil 

 

 RF(UE) 2093/2020 –Regulament (UE) al Consiliului de stabilire a cadrului financiar pentru perioada 2021 

- 2027; 

 

 REG(UE) 1060/2021 (RDC) –Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului 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, 

Fondului pentru securitate internă și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize; 

 

 REG (UE) 1058/2021 - Regulament (UE) al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul 

european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; 

 Decizia CE nr. C(  )................, pentru aprobarea Programul Regional Nord-Vest  pentru perioada de 

programare 2021-2027, identificat prin CCI: .....................; 

  Acordul de Parteneriat 2021-2027 cu România; 

  Regulamentul delegat (UE) nr.240/2014 privind Codul european de conduită pentru   parteneriat în 

cadrul Fondurilor 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 

externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea 277/2021, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 programare 2021-2027 și a cadrului instituționale de coordonare, gestionare și control 

al acestor fonduri 

3. Principalele prevederi legale aplicabile în materia identificării partenerilor relevanți, 

constituirii și funcționării Comitetului de monitorizare 

Potrivit punctului (35) din expunerea de motive a Regulamentul (UE) 1060/2021(Regulamentul comun - 

RDC),  în vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de 



monitorizare, în conformitate cu propriile cadre instituționale, legale și financiare, și să definească structura și 

funcțiile acestora în ceea ce privește fondurile ESI.  

Potrivit art. 8 din RDC, fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale 

competente. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri: 

(a) autoritățile 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. 

În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre implică partenerii respectivi 

în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii și implementării programelor, 

inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare. 

Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 

privește implementarea programelor. 

Prevederile referitoare la constituirea Comitetului de monitorizare sunt incluse în art. 38 din RDC. Astfel, în 

termen de trei luni de la data notificării statului membru privind decizia Comisiei de adoptare a programului, 

acesta instituie, în conformitate cu propriul cadru instituțional, juridic și financiar, un comitet de monitorizare 

a implementării programului, în acord cu autoritatea de management. Un stat membru poate institui un singur 

comitet de monitorizare care să acopere mai multe programe cofinanțate din fondurile ESI. Fiecare comitet de 

monitorizare stabilește și adoptă propriul regulament de procedură în conformitate cu cadrul instituțional, 

juridic și financiar al statului membru în cauză. 

Componența comitetului de monitorizare (potrivit art. 39 din RDC) este decisă de statul membru, comitetul 

de monitorizare trebuind să fie compus din reprezentanți ai autorităților competente ale statului membru și ai 

organismelor intermediare și din reprezentanți ai partenerilor menționați la articolul articolul 8 alineatul (1),  

 6. Reprezentanții partenerilor sunt delegați să participe la comitetul de monitorizare de către respectivii 

parteneri pe baza unor proceduri transparente.  

Fiecare membru al comitetului de monitorizare poate avea drept de vot. Lista membrilor comitetului de 

monitorizare se publică. Comisia participă la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ. 

Comitetul de monitorizare este prezidat de un reprezentant al statului membru sau al autorității de 

management. 

Funcțiile comitetului de monitorizare sunt detaliate în art. 40 din RDC. Comitetul de monitorizare se reunește 

cel puțin o dată pe an și examinează implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea 

obiectivelor acestuia. În acest scop, comitetul ia în considerare datele financiare, indicatorii programului, 

inclusiv modificările valorice cu privire la indicatorii de rezultat și progresele în vederea atingerii valorilor 

țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă definite în cadrul de performanță și, dacă este cazul, rezultatele 

analizelor calitative. 

Comitetul de monitorizare examinează toate aspectele care afectează evoluția programului, inclusiv 

concluziile examinărilor performanței. 



Comitetul de monitorizare este consultat și, dacă consideră că este cazul, emite un aviz cu privire la orice 

modificare a programului propusă de autoritatea de management. 

Comitetul de monitorizare poate adresa observații autorității de management în ceea ce privește implementarea 

și evaluarea programului, incluzând acțiuni legate de reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari. 

Comitetul de monitorizare monitorizează acțiunile întreprinse ca urmare a observațiilor sale. 

Comitetul de monitorizare examinează: 

 progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea PR NV 2021 - 2027 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 de țară, care au legătură cu implementarea programului; 

 elementele evaluării ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare; 

 progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror 

acțiuni întreprinse 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 în cursul 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, după caz. 

 

Comitetul de monitorizare aprobă: 

(e) metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale 

acestora, după consultarea Comisiei; la cererea 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 monitorizare; 

(f) raportul final de performanță pentru PR NV 2021 - 2027; 

(g) planul de evaluare și orice modificare a acestuia; 

(h) orice propunere înaintată de autoritatea de management referitoare la modificarea programului, 

inclusiv la transferuri, în conformitate cu articolul 24 alineatul (5) și articolul 26 din 

Regulamentul (UE)nr. 1060/2021. 

 

Comitetul de monitorizare poate adresa recomandări autorității de management, inclusiv cu privire la 

măsurile de reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari. 

 

Tot prin RDC, Comisia a fost împuternicită să adopte un act pentru a oferi un cod european de conduită privind 

parteneriatul, în scopul sprijinirii și al facilitării activității desfășurate de statele membre pentru organizarea 



parteneriatului. Ca urmare, a fost adoptat Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 

2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de 

investiții europene. 

Potrivit acestui Regulament delegat, statul membru trebuie să se asigure că partenerii menționați la articolul 5 

alineatul (1) din Regulamentul comun sunt: 

 cei mai reprezentativi pentru părțile interesate relevante și 

 sunt desemnați ca reprezentanți autorizați în mod corespunzător, luând în considerare competența 

lor, capacitatea de a participa în mod activ și nivelul adecvat de reprezentare. 

Potrivit art. 4 alin. (1) și (3) din Regulamentul delegat, pentru fiecare program, statele membre trebuie să 

identifice partenerii relevanți, cel puțin dintre: 

(a)  autorități regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente, inclusiv: 

(i) autoritățile regionale, reprezentanții naționali ai autorităților locale și autoritățile locale care reprezintă 

cele mai mari orașe și zone urbane, ale căror competențe sunt legate de utilizarea planificată a fondurilor 

ESI care contribuie la program; 

(ii) reprezentanți naționali sau regionali ai instituțiilor de învățământ superior, furnizorii de servicii de 

formare și consiliere și centrele de cercetare, în vederea utilizării planificate a fondurilor ESI care 

contribuie la program; 

(iii) alte autorități publice responsabile cu aplicarea principiilor orizontale, în vederea utilizării prevăzute a 

fondurilor ESI care contribuie la program și, în special, organismele de promovare a egalității de 

tratament, stabilite în conformitate cu Directiva 2000/43/CE, Directiva 2004/113/CE și Directiva 

2006/54/CE; 

(iv) alte organisme organizate la nivel național, regional sau local și autoritățile care reprezintă domeniile 

în care se efectuează investițiile teritoriale integrate și strategiile de dezvoltare locală finanțate de 

program; 
 

(b)  parteneri economici și sociali, inclusiv: 

(i) organizații ale partenerilor sociali recunoscute la nivel național sau regional, în special organizațiile de 

tip confederativ generale și organizațiile sectoriale, ale căror sectoare sunt legate de utilizarea 

planificată a fondurilor ESI care contribuie la program; 

(ii) camere de comerț naționale sau regionale și asociații profesionale care reprezintă interesele generale 

ale industriilor și sectoarelor, în vederea asigurării unei reprezentări echilibrate a întreprinderilor mari, 

medii, mici și a microîntreprinderilor, alături de reprezentanți ai economiei sociale; 

(iii) alte organisme similare organizate la nivel național sau regional; 
 

(c)  organisme care reprezintă societatea civilă, cum ar fi parteneri în domeniul protecției mediului, 

organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea incluziunii sociale, a egalității dintre 

femei și bărbați și a nediscriminării, inclusiv: 

(i)  organisme care își desfășoară activitatea în domenii legate de utilizarea planificată a fondurilor ESI care 

contribuie la program și de aplicarea principiilor orizontale, în funcție de reprezentativitatea lor și ținând 

seama de acoperirea geografică, de capacitatea de gestionare, de expertiză și de abordările inovatoare; 

(ii)   organisme care reprezintă grupurile de acțiune locală; 

(iii)  alte organizații sau grupuri care sunt semnificativ afectate sau care ar putea fi afectate  în mod 

semnificativ de implementarea fondurilor ESI; în special, grupurile considerate ca fiind expuse riscului 

de discriminare și de excluziune socială. 
 



În cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, precum și organismele care reprezintă 

societatea civilă au stabilit o organizație-umbrelă, acestea pot desemna un reprezentant unic pentru a prezenta 

punctele de vedere ale organizației-umbrelă în cadrul parteneriatului. 

Potrivit art.10 alin. (1) din Regulamentul delegat, atunci când formulează normele privind apartenența la 

comitetul de monitorizare, statele membre trebuie să ia în considerare implicarea partenerilor care au participat 

la pregătirea programelor și să urmărească să promoveze egalitatea dintre bărbați și femei și nediscriminarea.  

Statele membre trebuie să se asigure că partenerii implicați în pregătirea cererilor de propuneri, a rapoartelor 

privind progresele înregistrate și în monitorizarea și evaluarea programelor sunt conștienți de obligațiile care 

le revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese 

(art. 12 din Regulamentul delegat). 

Autoritățile de management trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita potențialele conflicte de interese în 

ceea ce privește implicarea partenerilor relevanți în pregătirea cererilor de propuneri sau în evaluarea lor.  

De asemenea, art. 15 și 16 din Regulamentul delegat, detaliază modul în care autoritățile de management 

trebuie să implice partenerii relevanți în procesele de monitorizare și evaluare a programelor:  

Potrivit art. 17 din Regulamentul delegat, autoritatea de gestionare examinează dacă este necesar să se facă uz 

de asistență tehnică pentru a sprijini consolidarea capacității instituționale a partenerilor, în special în ceea ce 

privește micile autorități locale, partenerii economici și sociali și organizațiile neguvernamentale, cu scopul 

de a le ajuta să poată participa în mod activ la pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea 

programelor. Sprijinul menționat poate fi sub formă de, printre altele, ateliere specializate, sesiuni de formare, 

structuri de coordonare și de rețea sau contribuții la costul participării la reuniuni privind pregătirea, punerea 

în aplicare, monitorizarea și evaluarea programului. 

4. Stabilirea componenței CM PR NV  

Având în vedere prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea componenței CM PR NV trebuie avute în 

vedere următoarele aspecte: 

A. asigurarea președinției CM PR NV de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în 

calitate de organizație în cadrul căreia funcționează AM POR NV 2021 – 2027, la nivel de Director 

general al ADR Nord-Vest; 

 

B. Reprezentant cu drept de vot la nivel de Șef al Autorității de Management a Programului 

Regional Nord-Vest 2021 – 2027   

C. reprezentarea la nivel național, după cum urmează: 

 Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

 Un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (care are responsabilitatea 

coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, 

procedural și programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de 

coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027); 

 Un reprezentant al Autorității de Certificare și Plată/Organismului Contabil din cadrul Ministerului 

Finanțelor; 

 Un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă; 

 Un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Sănătate; 

 Un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Transport; 

 Un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Educație și Ocupare; 

 Un reprezentant al Autorității de Management pentru Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și 

Instrumente Financiare 



 

 

D. reprezentarea autorități publice locale de la nivel regional:  

 6 reprezentanți ai Județelor, câte un membru de la nivelul fiecărui Județ; 

 1 membru din partea municipiilor reședință de județ 

 1 membru din partea municipiilor (altele decât municipiile reședință de județ) 

 1 membru din partea orașelor 

 1 membru din partea comunelor 

 

E. reprezentarea organizațiilor societății civile, mediului de afaceri, de cercetare și universitar de 

la nivel regional – 12 reprezentanți (societatea civilă, mediul de afaceri, de cercetare și universitar 

de la nivel regional, organizații sindicale și patronale). 

 

F. Asigurarea prezenței în cadrul CM PR NV, cu statutul de observator, a reprezentanților din partea: 

 

 Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene respectiv Direcția Cooperare Europeană și 

Internațională Compartimentul Punctul de contact pentru implementarea Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități (care are rol de examinare a îndeplinirii condițiilor favorizante și 

aplicării acestora pe tot parcursul perioadei de programare) 

 Autorității de Management pentru Programul Tranziție Justă; 

 Autorităților publice locale, urbane și alte autorități publice; 

 Autorității de Management pentru Programul Asistență Tehnică,  

 Autorității de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială; 

 Autorității de Management pentru Programele de Cooperare Teritorială; 

 Autorității de Management pentru Programul Educație și Ocupare; 

 Ministerelor care se ocupă de implementarea programelor naționale care au relevanță pentru investițiile 

ce se doresc a fi finanțate prin PR NV 2021 - 2027; 

 instituțiilor naționale pentru drepturile omului și a organismelor de nediscriminare (Agenția Națională 

pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării), 

inclusiv al instituției Avocatului Poporului; 

 Băncii Europene de Investiții, BERD, BM; 

 Comisiei Europene; 

 Curții de Conturi - Autoritatea de Audit; 

 

Notă: Componența și numărul observatorilor se pot modifica în sensul suplimentării/diminuării în funcţie de 

agenda reuniunilor. 

 

Selecția instituțiilor membre în Comitetul de Monitorizare se va face, la nivel regional, în conformitate cu 

principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a domeniilor 

relevante care beneficiază de finanțare prin PR NV 2021 - 2027, precum și a organizațiilor care activează în 

domeniul protecției mediului, protecției drepturilor omului, nediscriminării și egalității de șanse. 

 

Selecția autorităților publice locale de la nivel regional, altele decât Consiliile Județene se va face în colaborare 

cu structurile locale/regionale sau naționale ale asociațiilor existente, respectiv Asociația Municipiilor din 

România, Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România. Instituțiilor menționate li se 

va transmite adresa prevăzută în Anexa G din Metodologia de identificare și selecție a partenerilor.  

 



Instituțiile incluse a priori în structura CM PR NV (Consilii Județene și instituții de la nivel național, membri 

cu drept de vot și observatori) vor fi invitate să nominalizeze persoanele care vor face parte din CM prin 

transmiterea către acestea a Anexei F – Adresa de desemnare,  

 

 

5. Criterii de selecție a partenerilor relevanți societății civile, mediului de afaceri, de cercetare și 

universitar de la nivel regional pentru CM PR NV 

 

Pentru nominalizarea membrilor, titular și supleant, din partea instituțiilor menționate la pct. 4 lit. C - 

reprezentarea la nivel național și lit. D - reprezentarea autorități publice locale de la nivel regional se 

va transmite Adresa de desemnare, Anexa F. 

 

Organizațiile prevăzute la punctul 4, litera E, vor fi selectate, pe baza unei proceduri transparente și 

nediscriminatorii, în urma exprimării interesului acestora. În acest sens, AM POR NV va face publică, pe 

pagina web proprie, intenţia de a identifica parteneri relevanți pentru CM PR NV din rândul societății civile, 

mediului de afaceri, de cercetare și universitar de la nivel regional, menţionând totodată principalele activităţi 

legate de monitorizarea PR NV 2021 - 2027 şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii. 

Partenerii vor fi aleși dintre organizațiile care au răspuns anunţului public. 

 

Potrivit alin. (3) al art. 4 din Regulamentul delegat, în cazul în care autoritățile publice, partenerii economici 

și sociali, precum și organismele care reprezintă societatea civilă au stabilit o organizație-umbrelă, acestea pot 

desemna un reprezentant unic pentru a prezenta punctele de vedere ale organizației-umbrelă în cadrul 

parteneriatului. 

 

Precizări generale. În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru Programul Regional 

Nord-Vest 2021 - 2027 va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante 

pentru implementarea programului regional. În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă 

societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare 

formularele de candidatură transmise individual de către membrii acestora. 

Valoarea adăugată a parteneriatului cu organizațiile interesate va fi analizată pe baza următoarelor criterii de 

selecție: 

i. Motivația organizațiilor partenerilor societății civile, mediului de afaceri, de cercetare și universitar 

exprimată printr-un formular de candidatura care să includă și o descriere a activităților şi studiilor 

relevante pentru domeniile susținute din PR NV 20201 - 2027 precum şi o prezentare a modului în care 

participarea organizației/entității va aduce valoare adăugată activității CM PR NV; 

ii. Relevanța sectorului de activitate al partenerilor pentru obiectivele și activitățile sprijinite prin PR NV 

2021 - 2027 evaluată prin prisma experienței în activități relevante pentru program; 

iii. Reprezentativitatea organizațiilor partenerilor societății civile, mediului de afaceri, de cercetare și 

universitar la nivel regional;   

iv. Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2014-2020 relevante pentru domeniile finanțate 

din PR 

v. Participarea la pregătirea PR NV 2021 -2027. În cazul în care organizația/entitatea a participat la 

pregătirea PR NV 2021 -2027, aceasta va fi selectată având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din 

Regulamentul delegat; 



vi. Implementarea de proiecte cofinanțate din fonduri europene în domenii care să fie  relevante și pentru PR NV 

2021-2027. 

vii. Să fie autorizate în mod corespunzător; 

viii. Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația acestui domeniu; 

ix. Să își asume corectitudinea datelor prezentate în procesul de selecție a partenerilor CM PR NV și 

obligațiile ce le revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și 

conflictele de interese precum și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a CM, 

semnând în acest sens o declarație pe proprie răspundere. 

Indicatori orientativi utilizați în procesul de selecție: 

1. politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene; 

2. gradul de implicare în procesul de programare pentru perioada 2021-2027; 

3. expertiza în pregătirea şi managementul proiectelor cu finanţare din fonduri europene; 

4. sectorul de activitate pentru domeniile susținute din PR NV 2021 - 2027; 

5. nivelul de reprezentativitate: local/regional; 

 

Componența propusă a CM PR NV, potrivit aspectelor enunțate la punctele 4. și 5., este prezentată în Anexa 

A. 

NOTĂ: Dacă pe parcursul desfășurării activității în CM față de persoanele respective s-a dispus 

începerea urmăririi penale pentru fapte prevăzute de Codul Penal care încalcă legislația în 

domeniul de referință se poate dispune suspendarea participării la ședințe până la finalizarea 

cauzei. 

 

 

6. Asigurarea transparenței procesului de selecție a partenerilor în CM PR NV  

 

În ceea ce privește asigurarea transparenței în alegerea organizațiilor reprezentate în CM PR NV, 

propunem următoarele etape de desfășurare a procesului de selecție a partenerilor prevăzuți la punctul 4, 

litera E: 

1) Publicarea unui anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru CM PR NV (Anexa B) prin 

care să fie aduse la cunoștința publicului datele relevante pentru participarea organizațiilor interesate 

la procesul de selecție; 

Termen: cel mai târziu în prima săptămână de la data notificării CE cu privire la decizia de 

aprobare a programului. 

 

2) Constituirea unei comisii de selecție a partenerilor relevanți pentru CM PR NV. Comisia de selecție 

a partenerilor relevanți pentru CM PR NV se compune din președinte și 2 membri nominalizați prin 

Decizie a Directorului General al ADR Nord-Vest. Decizia va conține inclusiv componența Comisiei 

de contestații. Pentru ambele comisii, de selecție și contestații, se vor nominaliza membrii de rezervă. 

Termen: 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de selecție a membrilor CMPR NV 

2021-2027  

 

3) Transmiterea formularelor de candidatură (Anexa C) de participare de către potențialii parteneri; 



Termen: 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului de selecție a membrilor CMPR NV 

2021-2027 

 

4) Analizarea formularelor de candidatură transmise de către potențialii parteneri și selectarea 

potențialilor parteneri de către Comisia de selecție a partenerilor relevanți pentru CM PR NV. 

Membrii comisiei de selecție completează și semnează Declarația de confidențialitate și imparțialitate 

(Anexa H) și Declarația privind evitarea conflictului de interese (Anexa I), evaluează  independent 

formularul de candidatură, completează și semnează grilele de evaluare care cuprind 2 secțiuni: Criterii 

de calificare (eliminatorii) și Criterii de selecție. (Anexa D) 

Termen: 10 zile lucrătoare de la termenul final de depunere a formularelor de candidatură 

Notă: Termenul de răspuns la o solicitare de clarificări poate fi de maxim 5 zile calendaristice. 

Pot fi solicitate maxim 2 clarificări. În cazul în care candidatul nu răspunde membrii comisiei de 

selecție vor continua analiza formularului de candidatură în baza informațiilor existente. 

Termenul menționat și cele subsecvente se decalează, în cazul solicitării de clarificări, cu perioada 

cuprinsă între momentul trimiterii solicitării de către comisia de selecție și al primirii răspunsului 

din partea organizației respective. 

Pot fi solicitate informații suplimentare și clarificări inclusiv depunerea unor documente relevante 

în următoarele situații: 

 informațiile prezentate sunt insuficiente pentru punctarea unor criterii; 

 prezentarea unor informații contradictorii în cadrul formularelor de candidatură; 

  

5) Întocmirea listei preliminare și anunțarea rezultatelor privind selecția potențialilor parteneri  de 

către Comisia de selecție a partenerilor relevanți pentru CM PR NV.  

Termen: maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea analizei formularelor de candidatură 

 

6) Depunerea contestațiilor 

Termen: maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii scrisorii de respingere a candidaturii (nu intră 

în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește). Potențialul partener 

poate contesta o singură dată rezultatul procedurii de  selecție. Contestația va include numele și adresa 

potențialului partener, obiectul și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la 

aspectele contestate, semnătura olografă (în cazul documentelor trimise scanate) sau semnătura electronică 

extinsă a reprezentantului legal. Acestea se vor trimite la adresa de e-mail cmpor@nord-vest.ro, Subiectul e-

mailului trebuind sa includă nr. de înregistrare al formularului de candidatură. 

 

7) Ședința de constituire a comisiei de soluționare a contestațiilor 

Termen: 1 zi lucrătoare de la data depunerii primei contestații. Comisia de contestații este formată 

din 3 membri (președinte și 2 membri evaluatori) .  

 

8) Analiza contestațiilor si anunțarea rezultatului acestora. 

Termen: maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor. Reevaluarea criteriilor 

contestate se realizează independent de către membrii comisiei urmând ca la finalul procesului sa fie 

completată o grila de evaluare comună. In ziua ulterioara finalizării soluționării contestației se va 

transmite o Scrisoare de informare privind aprobarea/respingerii candidaturii revizuită în urma 

soluționării contestațiilor (Anexa E3). 

 

9) Întocmirea listei finale și anunțarea rezultatelor.  Informarea candidaților se face prin transmiterea 

scrisorilor de acceptare/respingere a candidaturi. De asemenea pe pagina de web al PR NV 2021-2027 

se publică lista instituțiilor selectate/neselectate ca membrii in cadrul CM PR NV. 
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Termen: maxim 3 luni de la data notificării CE cu privire la decizia de aprobare a programului 

 

10) Ședința de constituire a CM PR Nord-Vest 

Termen: maxim 3 luni de la data notificării CE cu privire la decizia de aprobare a programului. 
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Anexa A - Componența CM PR NV  

 

I. Președinția CM PR NV se asigură de către ADR Nord-Vest, la nivel de Director general al ADR NV. 

 

II. Membri: 

 Sef AMPOR Nord-Vest 

 un reprezentant al CJ CLUJ 

 un reprezentant al CJ BIHOR 

 un reprezentant al CJ SĂLAJ 

 un reprezentant al CJ BISTRIȚA NĂSĂUD 

 un reprezentant al CJ MARAMUREȘ 

 un reprezentant al CJ SATU MARE 

 un reprezentant din partea municipiilor reședință de județ 

 un reprezentant din partea municipiilor (altele decât municipiile reședință de județ) 

 un reprezentant din partea orașelor 

 un reprezentant din partea comunelor 

 un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

 un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (care are responsabilitatea 

coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural 

și programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate 

României pentru perioada de programare 2021-2027); 

 un reprezentant al Autorității de Certificare și Plată/Organismului Contabil din cadrul Ministerului 

Finanțelor; 

 un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă; 

 un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Sănătate; 

 un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Transport; 

 un reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Educație și Ocupare; 

 un reprezentant al Autorității de Management pentru Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și 

Instrumente Financiare 

 3 reprezentanți ai ONG-urilor, 

 1 reprezentant al ONG-urilor cu activitate în domeniul protecției pădurilor și a biodiversității 

 3 reprezentanți din partea universităților, 

 3 reprezentanți ai mediului de afaceri, 

 2 reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale. 

 

III. Observatori din partea: 

 Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene respectiv Direcția Cooperare Europeană și 

Internațională Compartimentul Punctul de contact pentru implementarea Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități (care are rol de examinare a îndeplinirii condițiilor favorizante și 

aplicării acestora pe tot parcursul perioadei de programare) 

 Autorității de Management pentru Programul Tranziție Justă; 

 Autorităților publice locale, urbane și alte autorități publice; 

 Autorității de Management pentru Programul Asistență Tehnică,  

 Autorității de Management pentru Programul Transport și Planul Național Strategic; 

 Autorității de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială; 



 Autorității de Management pentru Programele de Cooperare Teritorială; 

 Autorității de Management pentru Programul Educație și Ocupare; 

 Ministerelor care se ocupă de implementarea programelor naționale care au relevanță pentru investițiile 

ce se doresc a fi finanțate prin PR NV 2021 - 2027; 

 instituțiilor naționale pentru drepturile omului și a organismelor de nediscriminare (Agenția Națională 

pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării), 

inclusiv al instituției Avocatului Poporului; 

 Băncii Europene de Investiții, BERD, BM; 

 Comisiei Europene; 

 Curții de Conturi - Autoritatea de Audit; 

 

Notă: Componența și numărul observatorilor se pot modifica în sensul suplimentării în funcţie de agenda 

reuniunilor. 

 

  



Anexa B - Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru CM PR NV 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest demarează procesul de constituire a Comitetului de 

monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027 (PR NV 2021 – 2027), program care a 

fost avizat de către Guvernul României în cadrul ședinței de joi, 26 mai 2022, iar ulterior a fost transmis 

Comisiei Europene pentru verificare și aprobare (versiunea oficială transmisă la CE este disponibilă la adresa 

https://regionordvest.ro/). 

CM PR NV va fi structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul 

de implementare a Programului Regional Nord-Vest 2021 – 2027, care se va reuni pe parcursul întregii 

perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea 

acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în propunerea de Regulament de 

organizare și funcționare a CM PR NV. 

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai Comitetului, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest invită organizațiile interesate din cadrul societății civile (ONG-uri, Asociații, Fundații 

etc), mediilor de afaceri (asociații, confederații, cluburi antreprenoriale etc), cercetare și universitare la 

nivel regional să își exprime interesul pentru participarea la CM PR NV. În acest sens se va completa și 

transmite, pe adresa de e-mail cmpor@nord-vest.ro, Formularul de candidatură privind participarea la 

Comitetul de monitorizare a PR NV. 

Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este 15 zile calendaristice de la data publicării 

prezentului anunț, respectiv ................ 

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru PR NV 2021 – 2027 va avea în vedere 

asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului regional 

precum și reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate 

activ în coordonarea strategică. Autoritatea de Management precizează totodată că, în cazul în care partenerii 

sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ 

general/sectorial, nu vor fi luate în considerare scrisorile de intenție transmise individual de către membrii 

acestora.  
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Anexa C 

 

Formular de candidatură privind participarea la Comitetul de Monitorizare  

a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

 

Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat se va transmite scanat (cu semnătură olografă) 

și format editabil semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, pe adresa cmpor@nord-vest.ro 

până la data de …….... 

 

1) Denumirea organizației: 

 

2) Adresa poștală completă (județ, localitate, cod poștal, strada, număr): 

 

3) Forma juridică (operator economic, asociație, fundație etc):  

 

4) Domeniul principal de activitate/scop/misiune:  

 

5) Codul de înregistrare fiscală/ nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 

 

6) Telefon, fax, adresa de e-mail organizație:  

 

7) Reprezentant legal (Nume, prenume, funcție):  

 

8) Persoana de contact (Nume, prenume, funcție, date de contact): 

 

9) Motivația de a participa la lucrările CM PR NV (maxim 15 rânduri): 

 

10) Persoanele nominalizate pentru a face parte din cadrul partenerial (maxim 2 persoane, dintre care 1 membru 

titular și 1 membru supleant; cel puțin una dintre cele 2 persoane trebuie să aibă funcție de conducere în cadrul 

organizației) 

 

Membru titular: 

Nume, prenume: 

Funcție:  

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

Membru supleant: 

Nume, prenume: 
Funcție:  

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

Notă: Pentru a asigura transpunerea prevederilor articolului 9 din Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 la nivelul 

CMPR Nord-Vest, vă rugăm ca în procesul de desemnare a membrilor să aveţi în vedere respectarea principiilor 

orizontale. 

 

11) Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate pentru a participa la 

cadrul partenerial au fost implicați în cazuri de fraudare a fondurilor europene privind coeziunea, în cazuri de 

deturnare de fonduri, sau în situații de abatere de la normele europene în ceea ce vizează utilizarea fondurilor 
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europene, sau au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația națională sau comunitară 

în materie de accesare a fondurilor europene; sau au fost condamnate penal pentru fapte de corupție, evaziune 

fiscală și/sau spălare de bani. 

Se alege o singură variantă de răspuns. 

 

DA  NU   

 

12) Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate pentru a participa la 

cadrul partenerial înțeleg faptul că transmiterea acestui formular constituie un acord privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către ADR Nord-Vest. 

Se alege o singură variantă de răspuns. 

DA  NU  

 

13) Reprezentantul legal își asumă corectitudinea datelor furnizate în Formularul de candidatură  în procesul de 

selecţie a partenerilor CM PR NV 2021-2027. 

DA  NU  

 

I. Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru sectoarele finanțate din PR NV 2021-

2027 

14) Vă rugăm să indicați domeniul relevant finanţat din PR NV 2021-2027 pe care organizația 

dumneavoastră îl reprezintă (cercetare-inovare, digitalizare, competitivitate, eficiență energetică, 

infrastructură verde, mobilitate regională, conectivitate regională, educație, patrimoniu cultural și 

natural, turism/agrement): 

 

II. Reprezentativitatea organizației (tipul, dimensiunea/numărul membrilor reprezentați, 

reprezentativitatea geografică etc.) 

 

15) Vă rugăm să selectați categoria în care se încadrează organizația dumneavoastră: 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

Parteneri economici și sociali: 

Asociații profesionale care reprezintă interesele generale relevante pentru prioritățile finanțate din PR NV 2021-

2027 

Operatori economici 

            Camere de Comerț 

Structuri asociative ale autorităților publice locale 

Organizații care reprezintă societatea civilă în domeniile egalității de șanse, nediscriminării, protecției 

grupurilor vulnerabile 

Organizații care reprezintă societatea civilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii 

schimbărilor climatice, protecției biodiversității 

Instituție reprezentativă pentru mediul academic şi universitar 

 

16) Reprezentativitatea organizației: 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

  

  

  



 

Locală     Regională  

 

III. Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2014-2020 

17) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în structurile parteneriale 

aferente programelor operaţionale 2014-2020. 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

DA  NU   

 

Dacă DA, descrieți menționați structura partenerială în care ați fost implicați precum și rolul îndeplinit 

în cadrul acesteia. 

 

IV. Implicarea în procesul de programare 2021-2027 (participare la grupuri de lucru, 

opinii/puncte de vedere transmise în procesul de elaborare a PR NV 2021-2027) şi 

motivaţia participării în CM PR NV 2021-2027  

 

18) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în elaborarea Programului 

Regional Nord-Vest 2021-2027. 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

DA  NU   

 

Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit (maxim 15 rânduri). 

 

19) Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației dumneavoastră va  aduce 

valoare adăugată activității Comitetului de Monitorizare a PR NV 2021-2027 

 

 

V. Implementarea de proiecte cofinanțate din fonduri europene în domenii care să fie  

relevante și pentru PR NV 2021-2027. 

20) Vă rugăm să enumerați și să descrieți sintetic principalele acțiuni/proiecte relevante pentru domeniul menționat 

la punctul 14), pe care organizația dumneavoastră le-a inițiat, implementat sau susținut activ în ultimii 5 ani 

(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), surse de finanțare şi buget. Vor fi prezentate maxim 

3 astfel de acțiuni/proiecte. 

 

VI. Politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene 

21) Vă rugăm să descrieți modalitatea prin care ați adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile egalității 

de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii schimbărilor climatice, protecției 

biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile 

 

  

  

  



Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, 

declar pe propria răspundere că informațiile furnizate sunt conforme cu realitatea. 

 

 

 

Data 

Semnătura Reprezentant legal  (electronica extinsă sau olografă) 

  



Anexa D 

Grila de evaluare pentru selecția membrilor 

Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

 

 

Pentru fiecare criteriu candidații pot obține 2, 1 sau 0 puncte, punctajul maxim fiind de 10 puncte. 

Principalele criterii de selecție vor fi punctate cu maxim 2 puncte (conform grilei de evaluare): 

 

 

Grila de evaluare 

 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE 

CALIFICARE 

DA NU 

1. Să fie înregistrate/ autorizate în mod corespunzător   

2. Sunt nominalizate maxim 2 persoane (titular si supleant)   

3. Instituția și persoanele nominalizate să nu fi făcut obiectivul vreunei 

condamnări pentru o faptă care încalcă   legislaţia națională sau comunitară 

în materie de accesare a fondurilor europene și nu au fost condamnate 

penal pentru fapte de corupție, evaziune fiscală și/sau spălare de bani. 

  

4 Instituția, organismele sale de conducere și administrare și persoanele 

nominalizate pentru a participa la cadrul partenerial înțeleg faptul că 

transmiterea acestui formular constituie un acord privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către ADR Nord-Vest 

  

5. Reprezentantul legal își asumă corectitudinea datelor furnizate în 

formularul de candidatură  în procesul de selecţie a partenerilor CM PR 

NV 2021-2027 

  

Bifarea cu NU a unui criteriu de calificare duce automat la respingerea Formularului de candidatură. 

 

Nr. 

crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj  

maxim 

care 

poate fi 

acordat 

Medie 

punctaj 

Punctaj 

Evalutor 
1 

Punctaj 

Evalutor 
2 

Comentarii/

Justificare 

acordare 

punctaj 

1. Relevanţa domeniului de activitate al 

organizației pentru prioritățile  finanțate 

din PR NV 2021-2027: 

- cercetare-inovare, digitalizare, 

competitivitate 

- eficiență energetică, 

infrastructură verde 

- mobilitate regională, 

conectivitate regională 

- educație 

- patrimoniu cultural și natural 

- turism/agrement 

 

Se va  acorda  punctaj  maxim  dacă  se  

demonstrează  direct  relevanţa  pentru 

2    Evalutor 1: 

 

Evalutor 2:  



primele domenii enumerate, un punct 

dacă există o relaţie indirectă cu 

domeniile menţionate, 0 puncte dacă 

domeniul reprezentant nu este relevant 

pentru PR NV 

2.  Reprezentativitatea geografica a 

organizației: 

- regională 

- locală 

 

Se va  acorda  punctaj  maxim  dacă  

reprezentativitatea  este  la  nivel  

regional, 1 punct dacă 

reprezentativitatea este la nivel local și 

0 puncte dacă raspunsul nu acoperă 

cele 2 cerințe. 

2    Evalutor 1: 

 

Evalutor 2: 

3. Implicarea în structuri parteneriale 

aferente programelor 2014-2020: 

- Comitete de monitorizare  

- Altele 

 

Se va acorda punctaj maxim dacă 

participarea a vizat CMPR, un punct 

dacă se demonstrează participarea în 

alte structuri parteneriale, 0 puncte 

dacă răspunsul nu acoperă primele 2 

cerineţe. 

2    Evalutor 1: 

 

Evalutor 2: 

4. Implicarea în procesul de programare 

2021-2027 (participare la grupuri de 

lucru, opinii/puncte de vedere transmise 

în procesul de elaborare a PR Nord-Vest 

2021-2027) 

 

Punctajul va acordat în funcţie de 

relevanţa contribuţiei în procesul de 

programare şi activitatea derulată în 

acest proces 

2    Evalutor 1: 

 

Evalutor 2: 

5. Implementarea de proiecte cofinanțate 

din fonduri europene în domenii care să 

fie  relevante și pentru PR NV 2021-

2027: 

- Obiectivele/domeniile şi bugetul 

proiectelor implementate 

- Obiectivele şi volumul 

investiţiilor promovate de 

membrii    asociaţiei 

 

Punctajul se va acorda în ordine 

descrescătoare în funcţie de 

propunerile primite. EX: propunerile 

primite cu cel mai mare buget/ volum al 

investiţiilor şi cel mai mare grad de 

atingere a rezultatelor vor primi 

maximum de punctaj, celelalte 

propuneri urmând a primi punctaj 

proporţional descrescător (raportat la 

maximum) 

1    Evalutor 1: 

 

Evalutor 2: 



5.  Politica privind principiile orizontale ale 

Uniunii Europene - Candidatul poate 

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 

Se acorda 0,5 puncte dacă candidatul  

poate dovedi faptul ca a adus contribuții 

relevante în oricare dintre domeniile 

egalității de șanse, nediscriminării, 

protecției grupurilor vulnerabile și 0,5 

puncte dacă candidatul are contribuții 

relevante în domeniul dezvoltării 

durabile, protecției mediului, combaterii 

schimbărilor climatice, protecției 

biodiversității, 

1    Evalutor 1: 

 

Evalutor 2: 

 

 

Evaluator 1    Evalutor 2    Președinte 

Nume, prenume   Nume, prenume   Nume, prenume 

Data     Data     Data 

Semnătura    Semnătura    Semnătura 

 

 

  



Anexa E1 

 

Scrisoare de informare privind aprobarea prealabilă a candidaturii 

 

 

 

Către, ………………………. 

 

doamnei/domnului ……………….. 

 

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor 

relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Vest (CMPR Nord-Vest), 

candidatura organizației dumneavoastră a fost selectată şi declarată admisă. 

 

Vă informăm că Lista finală a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CMPR Nord-Vest va 

fi publicată pe site-ul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest după soluționarea contestațiilor. 

 

 

Cu stimă, 

 

 

……………. 

 

Director General ADR Nord-Vest 



 

 

 

 

Anexa E2 

 

Scrisoare de informare privind respingerea candidaturii 

 

 

 

Către, ………………………. 

doamnei/domnului ……………….. 

 

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor 

relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Vest (CMPR Nord-Vest) 

candidatura organizației coordonate a fost declarată respinsă. 

 

Motivul/motivele respingerii sunt:  

 

Decizia Autorității de Management PR Nord-Vest privind rezultatul procedurii de selecție poate fi 

contestată în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data prezentei. Rezultatul procedurii de selectie poate 

fi contestat  o singura dată. Contestatia va include numele și adresa pontentialului partener, obiectul și 

argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate. 

 

Contestația se poate transmite scanat (cu semnătură olografă) și format editabil semnat electronic cu 

semnătură electronică extinsă pe adresa cmpor@nord-vest.ro. Subiectul e-mailului trebuind sa includa nr. 

de inregistrare a formularului de candidatură. 

 

Vă mulțumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare.  

Cu stimă, 

…………………………. 

 Director General 

mailto:cmpor@nord-vest.ro


 

 

Anexa E3 

 

Scrisoare de informare privind aprobarea/respingerii candidaturii revizuită în urma soluționării 

contestațiilor 

 

 

Către,………………………. 

doamnei/domnului ……………….. 

 

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării contestației depuse privind selecția partenerilor 

relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Vest (CMPR Nord-Vest) aceasta 

a fost acceptată/parțial acceptată/respinsă ca fiind întemeiată/parțial întemeiată/neîntemeiată astfel 

candidatura organizației dumneavoastra a fost declarată admisă/respinsă. 

 

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

………………….. 

 

Director General



SAU 

Scrisoare de informare privind respingerea candidaturii revizuită în urma soluționării contestațiilor 

 

 

Către,………………………. 

doamnei/domnului ……………….. 

 

 

 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării contestației depuse privind selecția partenerilor 

relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Vest (CMPR Nord-Vest), 

candidatura organizației coordonate fost declarată respinsă. 

 

Având în vedere profilul organizației, vă invităm să fiți membru observator fără drept de vot în cadrul CMPR Nord-

Vest. 

 

În condițiile în care sunteți interesat de această calitate, vă adresăm invitația de a confirma menținerea 

nominalizărilor care se regăsesc în Formularul de candidatură depus.  

 

Conformarea organizaţiei dumneavoastră va fi înaintată pe adresa cmpor@nord-vest.ro , până la data 

de ……………………………. 

 

 

Cu stimă, 

 

 

………………………….  

Director General  

  

mailto:secretariat@nord-vest.ro


Anexa F – Adresa de desemnare 

 

Către………………………. 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a demarat procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru 

Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027 (PR NV 2021 – 2027), program care a fost avizat de către Guvernul 

României în cadrul ședinței de joi, 26 mai 2022, iar ulterior a fost transmis Comisiei Europene pentru verificare și 

aprobare.  

CM PR NV este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de 

implementare a Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027, constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 1060/2021 (RDC) și care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a urmări 

implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.  

 

Comitetul de monitorizare se instituie cu respectarea principiului parteneriatului și al guvernanței pe mai multe niveluri 

în conformitate cu prevederile art. 8 din RDC și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 40 din același regulament.   

Ținând cont de cele menționate anterior instituția pe care Dumneavoastră o reprezentați a fost inclusă a priori în structura 

CM PR NV. În acest sens vă rugăm să desemnați 2 persoane care să facă parte din cadrul partenerial: 1 membru titular 

și 1 membru supleant, luând în considerare ca cel puțin una dintre cele 2 persoane să aibă funcție de conducere în cadrul 

organizației. Vă rugăm să aveți în vedere că, pentru evitarea unor situații potențial generatoare de conflicte de interese, 

cele 2 persoane nominalizate nu pot fi reprezentanți ai instituției dumneavoastră în Consiliul de Dezvoltare Regională 

Nord-Vest. 

Pentru acestea vă rugăm să transmiteți până în data de ............ la adresa de e-mail cmpor@nord-vest.ro următoarele 

date: 

 

Membru titular:    Membru supleant: 

Nume, prenume:    Nume, prenume: 

Funcție:      Funcție: 

Număr de telefon:    Număr de telefon: 

Adresă de e-mail:    Adresă de e-mail: 

 

 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu ........ Mobil: ......, adresa de e-mail ...... 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

....... 

 

  

  

mailto:cmpor@nord-vest.ro


Anexa G - Adresa de nominalizare autoritate publică locală 

 

Către………………………. 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a demarat procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru 

Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027 (PR NV 2021 – 2027), program care a fost avizat de către Guvernul 

României în cadrul ședinței de joi, 26 mai 2022, iar ulterior a fost transmis Comisiei Europene pentru verificare și 

aprobare.  

CM PR NV este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de 

implementare a Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027, constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 1060/2021 (RDC) și care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a urmări 

implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.  

 

Comitetul de monitorizare se instituie cu respectarea principiului parteneriatului și al guvernanței, pe mai multe niveluri, 

în conformitate cu prevederile art. 8 din RDC și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 40 din același regulament.   

Ținând cont de cele menționate anterior, vă adresăm solicitarea de a nominaliza o autoritate publică locală care să facă 

parte din structura CM PR NV. Pentru nominalizarea acesteia, trebuie avute în vedere următoarele: capacitatea 

administrativa, motivația instituției propuse, implicarea acesteia în structuri parteneriale aferente programelor 2014-

2020, participarea la pregătirea PR NV 2021-2027, implementarea de proiecte cofinanțate din fonduri europene. 

Totodată din partea instituției nominalizate vor fi desemnate 2 persoane (membru titular și membru supleant) care vor 

face parte din cadrul partenerial. Pentru persoanele nominalizate se va avea in vedere ca cel puțin una dintre acestea să 

aibă funcție de conducere în cadrul organizației. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că, pentru evitarea unor 

situații potențial generatoare de conflicte de interese, cele 2 persoane propuse nu pot fi reprezentanți ai instituției 

nominalizate în Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Vest. 

 

Vă rugăm să ne transmiteți numele instituției desemnate până în data de ............ la adresa de e-mail cmpor@nord-vest.ro.  

 

 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu ........ Mobil: ......, adresa de e-mail ...... 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

....... 

 

 

  

mailto:cmpor@nord-vest.ro


Anexa H 

 

DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE 
 

 

Subsemnatul(a) _________________________, în calitate de președinte/evaluator al candidaturilor primite în vederea 

analizării şi evaluării, mă oblig să păstrez confidenţialitatea asupra oricărei informaţii sau document („informaţie 

confidenţială”) dezvăluită mie ori pregătită de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de selecţie şi consimt ca 

acestea să le utilizez numai în scopul acestei selecţii şi că nu vor fi dezvăluite unei terţe părţi. 

Consimt să nu păstrez copii ale niciunei informaţii scrise. 

De asemenea, mă angajez să nu copiez/păstrez informații în format electronic privind candidaturile evaluate, așa cum 

sunt puse la dispoziția mea de către președintele Comisiei. 

Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui alt angajat sau expert. Totodată, declar că îmi voi îndeplini 

responsibilităţile cu onestitate şi imparţialitate. 

Declar că sunt independent (Sunt avute în vedere orice relaţii prezente, trecute, directe sau indirecte, financiare, 

profesionale sau de alt fel.). faţă de toate părţile care au de câştigat din procesul de selecţie. 

Nu există fapte sau circumstanţe previzibile, prezente sau trecute, sau care să apară în viitorul apropiat, care să-mi 

afecteze independenţa faţă de oricare dintre solicitanţi; iar dacă pe parcursul procesului de selecţie va apărea evident că 

o asemenea relaţie există sau a fost stabilită, mă voi retrage de-îndată din procesul de selecţie. În măsura în care pe 

parcursul procesului de evaluare apar fapte sau circumstanțe care să-mi afecteze independența față de oricare dintre 

solicitanți, mă oblig să comunic deîndată aceste aspecte președintelui comisiei de selecție și ordonatorului de 

credite/reprezentantului legale al AM. 

Nume 

Semnătura 

Data 

  



 

Anexa I 

 

DECLARAŢIA PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

 

Subsemnatul(a) __________________________, în calitate de preşedinte / evaluator declar următoarele: 

- nu am fost implicat în elaborarea candidaturilor; 

- nu am sprijinit cu informaţii, care să conducă la competiţia neloială; 

- nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre candidați; 

- nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre candidați; 

- nu am informaţii privind implicarea persoanelor cu care mă aflu în relaţii profesionale sau personale în elaborarea 

candidaturilor primite și evaluate de Comisia de Selecție din care fac parte sau care să aibă calitatea de candidat; 

- în cazul în care pe parcursul procesului de selecţie constat că mă aflu într-una din situaţiile menţionate mai sus, mă 

oblig să sesizez în scris Președintele comisiei de evaluare. 

 

 

Această Declaraţie a fost dată pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de legislaţia civilă şi penală privind falsul 

în declaraţii. 

 

Nume 

Semnătura 

Data 

 

 

 


