
 

  

Anexa 3 
 

Grila de evaluare pentru selecția membrilor Comitetului de monitorizare a 
Programului Regional București-Ilfov 2021-2027  

 

 
A. Criterii de calificare 
 

Nr. 
ctr. Criteriu de calificare 

Îndeplinirea 
criteriului 

Secțiunea 
corespondentă 
din Formularul 

de Intenție 
DA NU 

1 
Entitatea este înregistrată / autorizată în conformitate cu 
prevederile legale naționale. 

  
Secțiunea 2 
Punct 1 

2 

Entitatea se încadrează în categoriile de parteneri 
economici, sociali, reprezentanți ai societății civile și ai 
mediului universitar și de cercetare pentru care se 
realizează selecția (a se vedea secțiunea 4.2. a 
Metodologiei). 

  
Secțiunea 2 
Punct 2 

3 

Activitatea derulată de către respectiva entitate are 
impact/se adresează teritoriului regiunii București-Ilfov. 
Acest criteriu vizează strict activitatea derulata în regiune și 
nu vizează sediul social al entității. În situația entităților de 
tip confederativ general/ sectorial (organizație-umbrelă) 
este necesar ca acestea să aibă o structură (de exemplu 
filială, direcție)/ funcție (persoană de decizie desemnată) 
corespunzătoare nivelului regional (sau local).   

  
Secțiunea 2 
Punct 3 

4 

Entitatea, organismele sale de conducere și administrare nu 
prezintă probleme de integritate, nu au fost implicați în 
cazuri de fraudare a fondurilor europene / naționale, 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. 

  
Secțiunea 2 
Punct 4 

Organizațiile partenerilor relevanți din cadrul societății civile de la nivel regional vor fi selectate, pe baza 
unei proceduri transparente și nediscriminatorii, în urma exprimării interesului acestora. Un număr de 13 
entități vor fi selectate dintre organizațiile care răspund anunțului de selecție publicat de AM PR BI. 
 

Selecția partenerilor se va face în două etape conform Grilei de evaluare de mai jos, în baza Criteriilor de 
Calificare (eliminatorii) și a Criteriilor de selecție (este necesară obținerea unui punctaj minim de 11 puncte 
din 20 puncte maxim pentru a putea fi selectați). 



 

  

5 

Entitatea își asumă corectitudinea datelor furnizate în 
formularul de intenție în procesul de selecție a membrilor 
CM a PR București-Ilfov. Formularul de intenție este semnat 
de reprezentantul legal. 

  
Secțiunea 2 
Punct 5 

 
A. Rezultatul în urma evaluării criteriilor de calificare: 

☐ Calificat  

☐ Respins (se menționează motivul respingerii).................... 

 

B. Criterii de selecție 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție 
Punctaj 
minim/ 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Secțiunea 
corespondentă 
din Formularul 

de Intenție 

1 

Nivelul de specializare – evaluat în baza experienței 
în domenii relevante/ aspecte orizontale vizate de PR 
BI, respectiv: cercetare-inovare, digitalizare, 
competitivitate, eficiență energetică, mobilitate 
regională, infrastructură verde, conectivitate 
regională, educație, patrimoniu cultural și natural, 
turism/ agrement/ sport, egalitate de gen, 
nediscriminare, incluziune socială, dezvoltare 
durabilă. 

0-6  
Secțiunea 3 
Punct 1 

a 
Entitatea desfășoară activitate relevantă într-unul din 
domeniile/ aspectele orizontale vizate de PR BI, având 
o vechime mai mare de 3 ani în domeniul respectiv. 

6  
Secțiunea 3 
Punct 1 

b 
Entitatea desfășoară activitate relevantă într-unul din 
domeniile/ aspectele orizontale vizate de PR BI, având 
o vechime mai mică de 3 ani în domeniul respectiv. 

3  
Secțiunea 3 
Punct 1 

c 
Entitatea nu desfășoară activitate relevantă într-unul 
din domeniile / aspectele orizontale vizate de PR BI. 

0  
Secțiunea 3 
Punct 1 

2 
Reprezentativitatea – evaluată diferențiat după cum 
urmează: 

2-4  
Secțiunea 3 
Punct 2 

2.1. 
Pentru partenerii economici - acoperirea teritorială 
(regional/local) și numărul de membri: 

2-4  
Secțiunea 3 
Punct 2.1. 

a 

Entitatea are reprezentativitate la nivel regional și se 
încadrează în primele 3 entități (dintre entitățile care 
și-au depus candidatura) din perspectiva numărului 
de membri care activează la nivel regional (atât în 
București, cât și în Ilfov). 

4  
Secțiunea 3 
Punct 2.1. 

b 
Entitatea are reprezentativitate la nivel regional sau 
exclusiv la nivel local (București sau Ilfov) însă nu se 
încadrează în primele 3 entități din perspectiva 

2  
Secțiunea 3 
Punct 2.1. 



 

  

numărului de membri care activează la nivel regional 
(București și/ sau Ilfov). 

2.2. 
Pentru partenerii sociali și cei reprezentând 
societatea civilă -  acoperirea teritorială 
(regional/local) și numărul de membri: 

2-4  
Secțiunea 3 
Punct 2.2. 

a 

Entitatea are reprezentativitate la nivel regional și se 
încadrează în primele 3 entități (dintre entitățile care 
și-au depus candidatura) din perspectiva numărului 
de membri care activează la nivel regional (atât în 
București, cât și în Ilfov). 

4  
Secțiunea 3 
Punct 2.2. 

b 

Entitatea are reprezentativitate la nivel regional sau 
exclusiv la nivel local (București sau Ilfov) însă nu se 
încadrează în primele 3 entități din perspectiva 
numărului de membri care activează la nivel regional 
(București și/ sau Ilfov). 

2  
Secțiunea 3 
Punct 2.2. 

2.3. 
Pentru partenerii universități în funcție de numărul 
de studenți: 

2-4  
Secțiunea 3 
Punct 2.3. 

a 
Entitatea se încadrează în primele 3 (dintre entitățile 
care și-au depus candidatura) din perspectiva 
numărului de studenți înscriși. 

4  
Secțiunea 3 
Punct 2.3. 

b 
Entitatea nu se încadrează în primele 3 (dintre 
entitățile care și-au depus candidatura) din 
perspectiva numărului de studenți înscriși. 

2  
Secțiunea 3 
Punct 2.3. 

2.4. 
Pentru partenerii din domeniul cercetării în funcție 
de numărul de salariați: 

2-4  
Secțiunea 3 
Punct 2.4. 

a 
Entitatea se încadrează în primele 3 (dintre entitățile 
care și-au depus candidatura) din perspectiva 
numărului de salariați. 

4  
Secțiunea 3 
Punct 2.4. 

b 
Entitatea nu se încadrează în primele 3 (dintre 
entitățile care și-au depus candidatura) din 
perspectiva numărului de salariați. 

2  
Secțiunea 3 
Punct 2.4. 

3 

Experiența anterioară – evaluată din perspectiva 
participării entității ca membru sau observator într-un 
comitet de monitorizare organizat la nivel național 
pentru implementarea unui program din perioada de 
programare 2014-2020 și / sau 2007-2013. 

0-4  
Secțiunea 3 
Punct 3 

a 

Entitatea a fost membru sau observator într-un 
Comitet de Monitorizare și a participat activ 
(descriind modalitățile în care s-a implicat) în 
activitatea comitetului. 

4  
Secțiunea 3 
Punct 3 

b 
Entitatea a fost membru sau observator într-un 
Comitet de Monitorizare însă nu poate oferi detalii cu 
privire la implicarea activă în activitatea comitetului. 

2  
Secțiunea 3 
Punct 3 

c 
Entitatea nu a fost implicată ca membru sau 
observator într-un Comitet de Monitorizare. 

0  
Secțiunea 3 
Punct 3 

4 

Implicarea în pregătirea perioadei de programare 
2021-2027 - evaluată din prisma participării în 
procesul de planificare și programare pentru perioada 
2021-2027. 

0-4  
Secțiunea 3 
Punct 4 



 

  

a 

Entitatea face parte din structuri parteneriale 
înființate la nivel regional în contextul perioadei de 
programare 2021-2027 (Parteneriatul pentru PR BI 
sau Comitetul Regional de Inovare București-Ilfov). 

4  
Secțiunea 3 
Punct 4 

b 

Entitatea a fost implicată în elaborarea documentelor 
de planificare la nivel regional (ex: Planul de 
Dezvoltare Regională București-Ilfov, Strategia de 
Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov) prin 
contribuții scrise și/ sau participarea la grupuri de 
lucru/ întâlniri etc. 

3  
Secțiunea 3 
Punct 4 

c 

Entitatea a fost implicată în elaborarea documentelor 
de planificare la nivel local (ex: SIDU Municipiului 
București, SDJ Ilfov, strategii integrate de dezvoltare 
urbană ale sectoarelor Municipiului București sau 
orașelor din Ilfov, strategii de dezvoltare locală ale 
comunelor din Ilfov etc.) prin contribuții scrise și/ sau 
participarea la grupuri de lucru/ întâlniri etc. 

2  
Secțiunea 3 
Punct 4 

d 
Entitatea face parte din structuri parteneriale 
înființate la nivel național în contextul perioadei de 
programare 2021-2027: comisii, comitete etc. 

1  
Secțiunea 3 
Punct 4 

e 

Entitatea nu a fost implicată în elaborarea 
documentelor de planificare la nivel local/ regional și 
nu face parte din structuri parteneriale înființate la 
nivel regional/ național în contextul perioadei de 
programare 2021-2027. 

0  
Secțiunea 3 
Punct 4 

5 

Implicarea organizației în derularea de proiecte - 
evaluată din prisma numărului de proiecte finalizate 
(proiecte finanțate din FESI și alte fonduri publice, 
fonduri private, inițiative legislative etc.). 

0-2  
Secțiunea 3 
Punct 5 

a 
Entitatea a fost implicată în 3 sau mai mult de 3 
proiecte. 

2  
Secțiunea 3 
Punct 5 

b 
Entitatea a fost implicată mai puțin de 3 proiecte. 

1  
Secțiunea 3 
Punct 5 

c 
Entitatea nu a fost implicată în niciun proiect. 

0  
Secțiunea 3 
Punct 5 

 

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

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

☐ Selectată  

☐ Respinsă (se menționează motivul respingerii)................... 

 

 

 



 

  

COMISIA DE SELECȚIE 

Nume/ prenume:  

Calitate:  

Dată:  

Semnătură:  

 


