
 

Anunț privind prelungirea termenului limita pentru transmiterea 

documentelor solicitate privind selecția reprezentantilor societatii civile in 

cadrul CM PR SE 2021-2027 
 

 

Va informam ca  termenul limită pentru transmiterea documentelor solicitate privind 

selecția reprezentantilor societatii civile in cadrul CM PR SE 2021-2027 s-a prelungit 

pana la data de 04 noiembrie 2022, ora 16.00.  

 

Conditiile si Metodologia de selectie privind constituirea Comitetului de Monitorizare a 

PRSE 2021-2027 (CM) raman neschimbate si sunt prezentate mai jos. 

 

Selecția partenerilor relevanți pentru CM PR SE  

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est demarează procesul de 

constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 

2027 (CM PR SE), program care va fi aprobat de Comisia Europeană (versiunea oficială 

transmisă la Comisia Europeană spre aprobare este disponibilă la adresa 

https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE).  

 

CM PR SE este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional 

strategic în procesul de implementare a Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027 care se 

va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea 

programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.  

 

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est invită organizațiile interesate reprezentative 

pentru societatea civilă (ONG, Asociații, Fundații, etc), mediul de afaceri (asociații/ 

comunități/ confederații/ cluburi antreprenoriale, reprezentative la nivel national sau regional), 

mediul de cercetare, mediul universitar de la nivel regional să își exprime interesul pentru 

participarea la CM PR SE, prin completarea unei Scrisori de intenție privind participarea la 

Comitetul de Monitorizare a PR SE 2021 – 2027 și completarea Formularului de candidatură 

atașat la Metodologia de selecție pentru constituirea Comitetului de Monitorizare a PR SE.  

 

Selecția partenerilor va avea în vedere reprezentarea echilibrată a organizațiilor relevante 

pentru investițiile finanțate prin PR SE, corespunzător fiecărui Obiectiv de Politica UE 2021- 

2027, astfel:  

 

4 reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru OP1 - O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și 

conectivitate TIC regională  

3 reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru OP2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon cu tranziție către o economie netă fără emisii de carbon, rezilientă prin 

promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții nepoluante și 

echitabile, economie circulară, atenuarea ți adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor și mobilitate urbană sustenabilă  

2 reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru OP3 - O Europă mai conectată, prin 

dezvoltarea mobilității  

3 reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru OP4 - O Europă mai socială și mai 

inclusivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale  



3 reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru OP5 - O Europă mai apropiata de cetatenii 

 sai prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii  

 

Termenul limită pentru transmiterea documentelor solicitate prin prezentul anunț este 04 

noiembrie 2022, ora 16.00. 

 

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru PR SE 2021 – 2027 va avea 

în vedere reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să 

fie implicate activ în coordonarea strategică și implementarea programului.  

 

Organizațiile/entitățile sunt invitate să depună, până la data de 04 noiembrie 2022, ora 

16.00, la sediul ADR SE, Strada Anghel Saligny nr. 24, Braila, cod poștal 810118, sau la adresa 

de email: adrse@adrse.ro, urmatoarele documente: 

1. Actul constitutiv sau statutul organizaţiei (copie certificată conform cu originalul de 

reprezentantul legal);  

2. Dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (copie certificată conform 

cu originalul de reprezentantul legal);  

3. Codul de înregistrare fiscală (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);  

4. Ultima decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării 

acesteia la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);  

5. Dovezile de reprezentativitate: hotărârea judecătorească de constatare a îndeplinirii 

condiţiilor de reprezentativitate a organizației partenerilor sociali și ultima verificare de către 

instanță a condițiilor de reprezentativitate (copii certificate conform cu originalul de 

reprezentantul legal);  

6. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau declarație 

pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării certificatelor până în ziua 

anterioară primei reuniuni a CM PR SE);  

7. Scrisoarea de intenție semnată de reprezentantul legal al organizației care să includă obiectul 

de activitate, experiența relevantă și vechimea în domeniul respectiv, o descriere a activităților 

şi studiilor relevante pentru domeniile susținute din PR SE, precum şi o prezentare a modului 

în care participarea organizației/entității va aduce valoare adăugată activității CM PR SE;  

8. Formularul de candidatură completat;  

9. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că își asumă corectitudinea și 

conformitatea documentelor și datelor prezentate în procesul de selecție a partenerilor CM PR 

SE precum și obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, 

confidențialitatea și conflictele de interese precum și respectarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comitetului de monitorizare a PR SE;  

10*. Adresă de desemnare a membrului titular și a supleantului în Comitetul de Monitorizare 

a PR SE semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, 

funcția și datele de contact ale persoanelor desemnate;  

11. Declarație pe proprie răspundere a membrului titular și a supleantului desemnat în CM PR 

SE (în cazul în care membrul titular/supleantul este o persoană diferită de reprezentantul legal 

al organizației) că își asumă obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu 

caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese.  

Nedepunerea dosarului complet în termenul precizat, atrage descalificarea 

organizației/entității selectate din lista partenerilor CM PR SE 2021 -2027.  

*desemnarea se va realiza la nivel de personal cu functie de decizie 

 



METODOLOGIA DE SELECȚIE 

privind constituirea Comitetului de Monitorizare al PRSE (CM) 

 

Prezenta Metodologie de Selecție este elaborată avănd în vedere prevederile Regulamentului 

(UE) 2021/1060 – art. 39 și se aplică partenerilor economici și sociali, organismelor relevante 

din societatea civila și organizatiilor de cercetare, universități care au activitate relevantă pentru 

domeniile vizate de PRSE.  

 

Art. 1. Partenerii interesați vor transmite o Scrisoare de intenție, un Formular de 

Candidatură care va respecta forma prevăzută în Anexa 2, documente solicitate prin anunț.  

Art. 2. Etapele procesului de selecție a partenerilor sunt următoarele: 

a. Publicarea anunțului de selecție a partenerilor, în cadrul căruia se vor indica 

termenele 

limită de transmitere a Formularelor de Candidatură și modalitatea de transmitere a 

acestora;  

b. Primirea Scrisorii de intenție, Formularelor de Candidatură – Anexa 1 și a 

documentelor  solicitate, conform instrucțiunilor publicate în anunțul de selecție;  

             c. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție;  

             d. Desfășurarea procesului de evaluare și selecție;  

             e. Rezultatele procesului de evaluare și selecție;  

             f. Depunerea și soluționarea contestațiilor;  

             g. Comunicarea rezultatelor finale ale procesului de evaluare și selecție;  

 

Art. 3. Publicarea anunțului de selecție se va realiza de către AM PRSE pe pagina web a 

ADR SE (www.adrse.ro) sau prin alte canale de comunicare în masă, care să asigure informarea 

în mod transparent a tuturor părților interesate. Anunțul va include numărul de locuri 

disponibile pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului de afaceri, 

reprezentanți ai institutelor de cercetare, reprezentanți ai mediului universitar la nivel regional, 

în conformitate cu Obiectivele de Politică a UE pentru 2021- 2027.  

Art. 4. Primirea Scrisorii de intenție și Formularului de Candidatură, împreună cu 

documentele menționate în anunț, se va realiza conform instrucțiunilor comunicate în anunțul 

de selecție, în termenele indicate și la adresele de corespondență menționate în anunțul de 

selecție;  

Art. 5. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție se va realiza la nivelul AM PRSE și va 

include un număr impar de membri;  

Art. 6. Desfășurarea procesului de evaluare și selecție se va derula pe baza informațiilor 

prevăzute în Formularele de Candidatură, având la bază Grila de Evaluare și Punctaj 

prevăzută în Anexa 2 la Metodologie.  

Art. 7. Rezultatele procesului de evaluare și selecție vor fi publicate pe pagina web, după 

analizarea și evaluarea tuturor Scrisorilor de intenție, a Formularelor de Candidatură, însoțite 

de documentele solicitate.  

Art. 8. Depunerea și soluționarea contestațiilor se va realiza în termen de maxim 3 zile de la 

data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații 

care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației 



cu privire la aspectele contestate; contestațiile se soluționează de către o comisie formată din 3 

persoane, altele decât cele care au participat la procesul de evaluare și selecție;  

Art. 9. Comunicarea rezultatelor finale ale procesului de evaluare și selecție se va realiza 

în termen de 5 zile de la finalizarea perioadei de primire a contestațiilor, pe pagina web.  

Art. 10. Prin acceptarea prezentei metodologii, partenerii își exprimă acordul cu privire la 

prelucrarea de către AMPRSE a datelor cu caracter personal ale organizațiilor care transmit 

Scrisori de intenție și Formularele de Candidatură precum și a tuturor persoanelor fizice 

nominalizate din cadrul acestora.  

Art. 11. Prezenta Metodologie intră în vigoare la data publicării sale pe pagina web a ADR SE.  

 

ANEXE:  

Anexa 1 – Formular de candidatură  

Anexa 2 – Grila de Evaluare și Punctaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Anexa 1 la 

Metodologie 

  

FORMULAR DE CANDIDATURĂ 

privind selecția în vederea constituirii Comitetului de Monitorizare al PRSE (CM) 

 

Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat se va transmite, atât scanat (cu 

semnătură și opțional ștampilă) cât și în format editabil, pe adresa Strada Anghel Saligny nr. 

24, Braila, cod postal 810118, email: adrse@adrse.ro până la data de 04 noiembrie 2022,     

ora 16.00.  

1) Denumirea organizației:  

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

3) Forma juridică:  

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

4) Telefon, fax, e-mail organizație:  

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

6) Persoana de contact (Nume, prenume, funcție):  

7) Obiectivul de Politică pentru care este depusă candidatura:  

(va fi ales un singur Obiectiv de politica)  

8) Persoane nominalizate pentru a face parte din cadrul CM PRSE (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; se vor indica nume, prenume, număr de 

telefon, adresă de e-mail, pentru fiecare persoană)  

9) Organizația, organismele sale de conducere și administrare și/ sau persoanele nominalizate 

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 europene privind coeziunea, 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 (răspunsul pozitiv conduce la respingerea 

candidaturii):  

 DA  

 NU  

10) Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate 

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

cu caracter personal de către AM PRSE  

Se alege o singură variantă de răspuns (răspunsul negativ conduce la respingerea 

candidaturii): 

 DA  

 NU  

11) Menționați dacă organizația Dumneavoastră a făcut parte din cel puțin un CM la nivelul 

programelor operaționale 2014-2020/ o structură partenerială consultativă implicată în 

pregatirea procesului de programare 2021-2027 și a participat la cel puțin o formă de consultare 

derulată în cadrul acestor structuri parteneriale  

Se alege o singură variantă de răspuns:  

 DA  

Precizați forma de consultare/evenimentul la care a participat, data organizării și 

organizatorul  



 NU  

12) Considerați că organizația Dumneavoastră reprezintă o entitate recunoscută la nivel 

național/regional ca fiind de referință în cel puțin unul dintre domeniile vizate de Programul 

Regional Sud Est (https://www.adrse.ro/Documente/POR_2021/POR_SE_2021-

2027_mai_2022.pdf)? Precizați domeniul/domeniile de referință și descrieți în ce constă 

recunoașterea la nivel național/ regional/ județean (maxim 10 rânduri)  

13) Indicați care este nivelul de specializare al persoanei nominalizate pentru a face parte din 

CM PR într-unul din domeniile relevante pentru PR SE 2021- 2027, care este personalul de 

care dispune organizația Dumneavoastră, relevant pentru respectivul domeniu și care au fost 

realizările organizației Dumneavoastră în respectivul domeniu (maxim 10 rânduri)  

14) Indicați dacă organizația Dumneavoastră a mai făcut parte din structuri parteneriale cu rol 

consultativ sau decizional în procesul de programare sau implementare a fondurilor europene 

(comisii, comitete, etc.)  

Se alege o singură variantă de răspuns:  

 DA  

Precizați structura partenerială cu rol consultativ și perioada în care ați activat în cadrul 

acesteia  

 NU  

15) Precizați dacă organizația Dumneavoastră a coordonat/ implementat proiecte de anvergură 

în perioada 2014-2020, ce au generat rezultate concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare 

de valoare adăugată pentru comunitate  

Se alege o singură variantă de răspuns:  

 DA  

Precizați maxim 3 proiecte  

 NU  

16) Precizați dacă organizația Dumneavoastră are capacitate de planificare strategică și a fost 

implicată în proiecte naționale/ regionale, cu impact ridicat asupra dezvoltării socio-economice 

a României/ a regiunii  

Se alege o singură variantă de răspuns:  

 DA  

Precizați maxim 3 proiecte  

 NU  

17) Precizați dacă organizația Dumneavoastră reprezintă o formă asociativă (asociație, 

confederație, structură asociativă) care are drept de reprezentare, conform documentelor 

statutare  

Se alege o singură variantă de răspuns:  

 DA  

Precizați forma asociativă, numărul de membri reprezentați la data transmiterii formularului  

NU, dar organizația este reprezentativă la nivel național/ regional  

Precizați modul în care faceți dovada reprezentativității la nivel național/ regional  

 NU  

18) Precizați dacă organizația Dumneavoastră a adus contribuții relevante în oricare dintre 

domeniile egalității de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, 

combaterii schimbărilor climatice, protecției biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile 

(maxim 10 rânduri). 

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, 

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

 

Data  

Semnătura Reprezentant legal și opțional ștampilă 



 

 

Anexa 2 la Metodologie  

GRILA DE EVALUARE ȘI PUNCTAJ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Criteriu de selecție  
 

Punctaj  

 

1 Obiectul de activitate  

▪ Candidatul desfășoară activitate relevantă într-unul din 

domeniile vizate de PRSE 2021- 2027, având o vechime 

de mai mare de 5 ani în domeniul respectiv  

▪ Candidatul desfășoară activitate relevantă într-unul din 

domeniile vizate de PRSE 2021- 2027, având o vechime 

de 3-5 ani în domeniul respectiv  

▪ Candidatul desfășoară activitate relevantă într-unul din 

domeniile vizate de PRSE 2021- 2027, având o vechime 

de 1-3 ani în domeniul respectiv  

▪ Candidatul nu a desfășurat activitate relevantă într-unul 

din domeniile vizate de PRSE  

 

MAXIM: 10  

10  

 

 

6  

 

 

3  

 

 

0  

2 Participarea în cadrul structurilor parteneriale  

▪ Candidatul a făcut parte din cel puțin un CM la nivelul 

programelor operaționale 2014-2020/o structură 

partenerială consultativă implicată în pregatirea 

procesului de programare 2021-2027 și a participat la 

cel puțin o formă de consultare derulată în cadrul 

acestor structuri parteneriale  

▪ Candidatul nu a făcut parte din cel puțin un CM la 

nivelul programelor operaționale 2014-2020/o structură 

partenerială consultativă implicată în pregatirea 

procesului de programare 2021-2027 și a nu a participat 

la cel puțin o formă de consultare derulată în cadrul 

acestor structuri parteneriale  

 

MAXIM: 10  

10  

 

 

 

 

 

0  

3 Recunoașterea la nivel național/ regional  

▪ Candidatul reprezintă o entitate recunoscută la nivel 

național/regional ca fiind de referință în cel puțin unul 

dintre domeniile vizate de PRSE  

▪ Candidatul nu reprezintă o entitate recunoscută la nivel 

național/ regional ca fiind de referință în cel puțin unul 

dintre domeniile vizate de PRSE  

 

MAXIM: 10  

10  

 

 

0  

4 Nivelul de specializare  

▪ Candidatul prezintă un nivel ridicat de specializare într-

unul din domeniile relevante PRSE, dovedit prin 

personal cu expertiză și realizări notabile în domeniu  

▪ Candidatul prezintă un nivel minim de specializare într-

unul din domeniile relevante pentru PRSE,  

MAXIM: 10  

10  

 

 

3  

 

0  



▪ Candidatul nu prezintă specializare într-unul din 

domeniile relevante PRSE, sau nu poate dovedi 

specializarea prin personal cu expertiză și realizări 

notabile în domeniu  

 

 

5 Performanța  

▪ Candidatul a derulat sau coordonat minim 3 proiecte de 

anvergură în perioada 2014-2020, ce au generat 

rezultate concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare 

de valoare adăugată pentru comunitate, dintre care unul 

în domeniul incluziunii/ egalității de șanse;  

▪ Candidatul a derulat sau coordonat minim 2 proiecte de 

anvergură în perioada 2014-2020, ce a generat rezultate 

concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare de 

valoare adăugată pentru comunitate, dintre care unul în 

domeniul incluziunii/ egalității de șanse;  

▪ Candidatul a derulat sau coordonat minim 1 proiect de 

anvergură în perioada 2014-2020, ce a generat rezultate 

concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare de 

valoare adăugată pentru comunitate;  

▪ Candidatul nu a derulat sau coordonat proiecte de 

anvergură în perioada 2014-2020, ce au generat 

rezultate concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare 

de valoare adăugată pentru comunitate  

 

MAXIM: 10  

10  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

3  

 

 

 

0  

6 Capacitatea de reprezentare  

▪ Candidatul reprezintă o formă asociativă (asociație, 

confederație, structură asociativă) care are drept de 

reprezentare, conform documentelor statutare pentru un 

număr mai mare de 50 de entități  

▪ Candidatul reprezintă o formă asociativă (asociație, 

confederație, structură asociativă) care are drept de 

reprezentare, conform documentelor statutare pentru un 

număr mai mic de 50 de entități  

▪ Candidatul nu reprezintă o formă asociativă, însă face 

dovada prin orice mijloace a reprezentativității sale la 

nivel regional/ regional/ județean  

▪ Candidatul nu reprezintă o formă asociativă, și nu poate 

face dovada reprezentativității sale la nivel 

național/regional/ județean  

 

MAXIM:15  

15  

 

 

 

10  

 

 

 

5  

 

 

0  

7 Capacitatea de planificare strategică  

▪ Candidatul a fost implicat în minim 2 proiecte 

naționale/ regionale, cu impact ridicat asupra 

dezvoltării socio-economice a României/ a regiunii  

▪ Candidatul a fost implicat în minim 1 proiect național/ 

regional, cu impact ridicat asupra dezvoltării socio-

economice a României/ a regiunii  

MAXIM:10  

10  

 

 

5  

 

 

0  



▪ Candidatul nu a fost implicat în niciun proiect național/ 

regional, cu impact ridicat asupra dezvoltării socio-

economice a României/ a regiunii  

 

 

8 Integritate  

▪ Partenerul, organismele sale de conducere și 

administrare și persoanele nominalizate pentru a 

participa la consultări nu 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 europene privind coeziunea, nu au fost 

condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de 

legislația națională sau comunitară în materie de 

accesare a fondurilor europene; nu au fost condamnate 

penal pentru fapte de corupție, evaziune fiscală și/sau 

spălare de bani  

 

MAXIM: 10  

10  

9 Politica privind principiile orizontale ale Uniunii 

Europene  

▪ Candidatul poate dovedi faptul că a adus contribuții 

relevante în în oricare dintre domeniile egalității de 

șanse, nediscriminării, protecției grupurilor vulnerabile  

▪ Candidatul poate dovedi faptul că a adus contribuții 

relevante în în oricare dintre domeniile dezvoltării 

durabile, protecției mediului, combaterii schimbărilor 

climatice, protecției biodiversității  

▪ Candidatul nu 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  

 

MAXIM: 10  

5  

 

 

5  

 

 

 

0  

10 Experiența anterioară  

▪ Candidatul a mai făcut parte din structuri parteneriale 

cu rol consultativ sau decizional în procesul de 

programare sau implementare a fondurilor europene 

(comisii, comitete, etc.)  

▪ Candidatul nu a mai făcut parte din structuri 

parteneriale cu rol consultativ sau decizional în procesul 

de programare sau implementare a fondurilor europene 

(comisii, comitete, etc.)  

 

MAXIM: 5  

5  

 

 

 

0  

TOTAL 100 

 

 


