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1. CONTEXT 

Agențiile pentru dezvoltare regională (ADR-uri) au fost desemnate ca Autorități de Management pentru 

Programele Regionale (PR) prin Memorandumul de Guvern privind arhitectura programelor operaționale pentru 

perioada de programare 2021-2027 din februarie 2020, precum și prin OUG 122/2020 privind unele măsuri pentru 

asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale 

în România aprobată prin Legea 277/26.11.2021. 

În calitate de AM, ADR BI a elaborat și negociat cu Comisia Europeană, Programul Regional București-Ilfov 2021-

2027, cu respectarea prevederilor Regulamentelor europene care reglementează implementarea politicii de 

coeziune la nivel european în perioada 2021-2027. Programul a fost adoptat de Comisia Europeana în data de 5 

decembrie 2022 (Decizia CE 9211/2022) și poate fi parcurs accesând următorul link:  

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/  
 

În conformitate cu Regulamentul UE 1060/ 2021 privind stabilirea dispozițiilor comune de implementare a 

fondurilor politicii de coeziune în perioada 2021-2027, fiecare stat membru înființează un comitet de monitorizare 

a implementării programului, după consultarea autorității de management, în termen de trei luni de la data 

notificării statului membru cu privire la decizia de aprobare a programului (Art. 38, alin. 1). 

Constituirea și funcțiile Comitetului de Monitorizare se realizează conform art. 38-40 din Regulamentul UE 1060/ 

2021 de stabilire a dispozițiilor comune pentru perioada 2021-2027.  

Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a 

autorităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor 

menționați la articolul 8 alin. 1 din Regulamentul UE 2021/1060, printr-un proces transparent. Parteneriatul 

respectiv include cel puțin următorii parteneri: 

(a) autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice; 

(b) partenerii economici și sociali; 

(c) organismele relevante care reprezintă societatea civilă, cum ar fi partenerii din domeniul protecției 

mediului, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, 

a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării; 

(d) organizații de cercetare și universități, după caz. 

Fiecare membru al comitetului de monitorizare dispune de un vot. Regulamentul de procedură1 reglementează 

exercitarea dreptului de vot și detaliile privind procedura în cadrul comitetului de monitorizare în conformitate cu 

cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru în cauză. Regulamentul de procedură poate permite 

terților, inclusiv BEI, să participe la lucrările comitetului de monitorizare. 

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

                                                           
1 Regulament de Organizare și Funcționare al Comitetului de Monitorizare al Programului Regional București-Ilfov – document 
ce va fi aprobat de către CM PR BI în prima ședință și care are la bază principiile Regulamentului de Procedură Standard pentru 
Comitete (2011/C 206/06). 

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/
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2. CADRUL LEGAL APLICABIL ȘI DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE 

▪ Regulamentul (UE) 1060/2021 Al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a 

dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de 

coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și 

de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și 

integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul 

frontierelor și politica de vize; 

▪ Regulamentul (UE) 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul 

european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune 

▪ Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 

▪ Decizia 2010/48/CE din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeana a Convenției 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap; 

▪ Regulamentul (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; 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 936 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea 

implicării autorităților și instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe 

nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, 

gestionare și control al acestor fonduri; 

▪ Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 

privind unele masuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România; 

▪ Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în Romania; 

▪ Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027, semnat între Comisia Europeană și 

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

 

3. PRINCIPII ÎN IDENTIFICAREA PARTENERILOR RELEVANȚI 

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

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

programelor finanțate din FESI (Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014). De asemenea la nivel național a fost 

adoptat Codul Național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de 

coeziune. 

Printre principiile esențiale ale Codului european de conduită referitor la parteneriat (Regulamentul delegat (UE) 

nr. 240/2014) se numără următoarele: 

▪ este necesar ca partenerii selectați să fie reprezentativi pentru părțile interesate relevante; 

▪ procedurile de selecție trebuie să fie transparente și să țină seama de diferitele cadre instituționale și juridice 

ale statelor membre; 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/12/9228976b823fb47e58cac141d03c422e.pdf
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▪ partenerii ar trebui să fie implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a 

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

consultare la timp, în mod relevant și transparent (adică să existe timp suficient pentru consultare, să fie 

disponibile documentele etc.); 

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

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

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

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

și organizațiile societății civile care sunt implicați în programe; 

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

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

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

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

 

4. COMITETUL DE MONITORIZARE 

Comitetul de monitorizare este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic 

în procesul de implementare a unui program operațional, care se instituie cu respectarea principiului 

parteneriatului prevăzut la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 

40 din același Regulament.  

Membrii CM PR BI sunt persoanele juridice, și nu persoanele fizice care reprezintă respectivii membri la dezbateri. 

Responsabilitatea stabilirii persoanelor care reprezintă fiecare partener la lucrările CM PR BI revine în mod exclusiv 

fiecărui membru, componența nominală a CM PR stabilindu-se pe baza nominalizărilor făcute de fiecare entitate 

reprezentată în CM. 

 

4.1. FUNCȚIILE COMITETULUI 

A. Comitetul de monitorizare examinează - Regulament 1060/ 2021, Art. 40, Alin (1): 

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

și a țintelor; 

b) orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia; 

c) contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei 

țări, care au legătură cu implementarea programului; 

d) elementele evaluării ex ante enumerate la articolul 58 alineatul (3) și în documentul de strategie menționat 

la articolul 59 alineatul (1); 

e) progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare 

constatărilor; 

f) punerea în aplicare a acțiunilor în legătură cu comunicarea și vizibilitatea; 



 

6 
 

g) progresele înregistrate în implementarea operațiunilor de importanță strategică, dacă este cazul; 

h) îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe întreg parcursul perioadei de programare; 

i) progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile 

publice, parteneri și beneficiari, dacă este cazul; 

 

B. Comitetul de monitorizare aprobă - Regulament 1060/ 2021, Art. 40, Alin (2): 

a) metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, fără 

a aduce atingere articolului 33 alineatul (3) literele (b), (c) și (d); 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; 

b) raportul final privind performanța pentru programului; 

c) planul de evaluare și orice modificare a acestuia; 

d) orice propunere de modificare a unui program, formulată de autoritatea de management. 

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

reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari (Regulament 1060/ 2021, Art. 40, Alin (3)). 

 

4.2. STRUCTURA PROPUSĂ A COMITETULUI DE MONITORIZARE 

Structura propusă a CM PR BI se bazează pe identificarea a 27 membri cu drepturi depline, după cum urmează: 

➢ Președinte CM PR BI 2021-2027 – Director General al ADR București-Ilfov 

➢ Instituții publice – 13 membri: 

a. Autorități publice centrale și structurile responsabile cu politica publică relevante pentru domeniile 

finanțate prin PR BI – 5 membri: 

1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția Generală de Coordonare 

- Având în vedere că, în conformitate cu Legea nr. 277/ 2021 pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 122/2020, MIPE prin Direcția Generală de Coordonare colaborează cu 

Agențiile pentru Dezvoltare Regională pentru elaborarea programelor regionale. 

2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Punctul de contact pentru implementarea 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

- Măsură necesară pentru a asigura îndeplinirea condiției favorizante orizontale privind 

implementarea și aplicarea CDPD a ONU (CFO4), în conformitate cu documentul național de auto-

evaluare și cu Ghidul pentru reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

alocată României în perioada 2021-2027. 

3. Ministerul Finanțelor  

- Având în vedere rolul esențial în funcționarea programului, de gestionar al cofinanțării naționale 

și al fondurilor necesare pentru supracontractare. 
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4. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția desemnată conform Art. 10, 

OUG 122/ 2020 

- Având în vedere prevederile OUG nr. 122/ 2020 (Art.10) care prevăd desemnarea unei structuri 

de specialitate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației care să 

asigure coordonarea operațională a programelor regionale. 

5. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Politici și Programe CDI 

- Având în vedere rolul de coordonator al Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare 

Inteligentă 2022-2027 în conformitate cu  Ordinul MCI nr.458/ 2019 și Ordinul MCI nr.648/ 2019. 
 

b. Autorități publice de la nivel regional – 8 membri: 

Datorita rolului decizional pe care îl are la nivel regional Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-

Ilfov (CDR BI), conform cu Legea nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România, cei 8 membri 

reprezentând nivelul regional vor fi aleși dintre membrii CDR. Pentru a asigura reprezentativitatea vor fi 

avute în vedere următoarele aspect: 

- Președintele și vicepreședintele CDR BI sunt membri de drept ai CM; 

- Ceilalți reprezentanți ai CDR în CM PR BI (6 membri) vor fi stabiliți prin Hotărâre a CDR BI ținându-se 

cont să fie reprezentate: Municipiul București și județul Ilfov în mod egal și toate categoriile de 

autorități publice locale din județul Ilfov. 
 

➢ Parteneri economici, sociali, reprezentanți ai societății civile și ai mediului universitar și de cercetare - 13 

membri: 

Pentru selectarea acestor categorii de membri se va realiza un proces de selecție transparentă în 

conformitate cu legislația europeană și națională în domeniu și ținând seama de Regulamentul delegat 

(UE) nr. 240/2014. Pentru a include toate categoriile de entități care să contribuie la o bună implementare 

a PR BI 2021- 2027 se propune ca din CM să facă parte: 

- 3 reprezentanți ai structurilor asociative a IMM-urilor și/sau care oferă sprijin pentru IMM-uri (ex. 

camere de comerț, asociații profesionale, asociații patronale, incubatoare, clustere, entități de 

transfer tehnologic etc.); 

- 1 reprezentat al unei organizații ale partenerilor sociali (ex. organizațiile de tip confederativ; 

organizații a lucrătorilor – sindicat etc.);  

- 1 reprezentant al unei organizații neguvernamentale din domeniul mediului, dezvoltării durabile, 

eficienței energetice, schimbărilor climatice etc.; 

- 1 reprezentat al unei organizațiile neguvernamentale din domeniul promovării patrimoniului 

cultural și natural; 

- 2 reprezentați ai unor organizații neguvernamentale responsabile cu promovarea incluziunii sociale 

și drepturilor fundamentale, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și/sau promovarea 

egalității de gen și a nediscriminării; 

- 5 reprezentanți din mediul universitar/ de cercetare (ex. universități, institute de cercetare). 
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➢ Observatori permanenți: 

- Comisia Europeană 

- Autoritatea de Certificare și Plată 

- Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit (AA) 

- Consiliul Concurenței 

- Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – Coordonatorul Rețelei Punctelor Naționale de Contact din 

România pentru programul-cadru Orizont Europa 

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Având în vedere 

complementaritățile PR BI cu PNDR 2020-2014, respectiv cu Planul Național Strategic 2023-2027 pentru care 

Direcția Generală Dezvoltare Rurală are rolul de Autoritate de Management. 

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Direcția Generală programe Europene de Transport - Având în 

vedere necesitatea corelării PR BI cu Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 

din România pentru perioada 2021-2030 (actualizare a Master Planului de Transport a României aprobat în 

2016), respectiv cu Programul Operațional Transport 2021-2027 pentru care Direcția Generală programe 

Europene de Transport are rolul de Autoritate de Management. 

- Autoritățile de Management ale celorlalte Programe de la nivel național și care nu sunt reprezentate în CM 

PR BI, inclusiv Direcția Generală Mecanism de Redresare și Reziliență din cadrul MIPE 

- Ministerele care se ocupă de implementarea programelor naționale care au relevanță pentru investițiile ce 

se doresc a fi finanțate prin PR BI și care nu sunt reprezentate în CM PR BI 

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

- Punctul Național de Contact pentru Romi (PNCR) 

- Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați 

- Agenția Națională pentru Romi 

- Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități 

- Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea 

Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene 

- Prefectul Municipiului București 

- Prefectul Județului Ilfov  

- Membrii CDR BI nereprezentați în CM PR BI 

- Membrii Parteneriatului PR BI nereprezentați în CM PR BI 

- Candidații care nu au fost selectați urmare a departajării (punctaje egale) 

De asemenea, la ședințele CM PR BI pot participa și alți invitați în funcție de temele discutate. 

 

5. PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A PARTENERILOR ENTITĂȚI NON-PUBLICE 

Selectarea membrilor reprezentativi pentru domeniile economic, social, a celor reprezentând societatea civilă, 

mediul universitar și de cercetare se realizează printr-un proces transparent având în vedere experiența în 

activități de planificare și programare, experiența în implementarea de proiecte, capacitatea de reprezentare, 

nivelul de specializare.   
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Selectarea membrilor respectă obligatoriu principiile privind transparența și egalitatea de șanse și de 

tratament. În alegerea criteriilor de selecție s-a avut în vedere lista de verificare pentru respectarea drepturilor 

fundamentale cuprinse în Cartă din Ghidul de aplicare a cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în 

implementarea fondurilor europene nerambursabile. 
 

5.1. CRITERII  

5.1.1. CRITERII DE CALIFICARE 

Criteriile de calificare vor trebui îndeplinite simultan, în caz contrar candidatura este respinsă: 

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

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 prezentei 

Metodologii). 

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).   

4. Vor fi luați în considerare potențialii membri care nu prezintă probleme de integritate, entitatea sau 

organismele sale de conducere/administrare 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. 

5. Entitatea să își asume corectitudinea datelor furnizate în formularul de intenție în procesul de selecție a 

membrilor CM a PR București-Ilfov. Formularul de intenție să fie semnat de reprezentantul legal. 

 

5.1.2. CRITERII DE SELECȚIE 

Criteriile de selecție însumează 20 de puncte, iar punctajul maxim diferă între criterii. Este necesară obținerea 

unui punctaj minim de 11 puncte pentru ca o entitate să fi selectată. 

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. 

• 6 puncte: 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; 

• 3 puncte: 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; 
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• 0 puncte: Entitatea nu desfășoară activitate relevantă într-unul din domeniile / aspectele orizontale 

vizate de PR BI. 
 

 

2. Reprezentativitatea – evaluată diferențiat după cum urmează: 

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

• 4 puncte: 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); 

• 2 puncte: 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). 
 

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

și numărul de membri: 

• 4 puncte: 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); 

• 2 puncte: 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). 

 

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

• 4 puncte: Entitatea se încadrează în primele 3 (dintre entitățile care și-au depus candidatura) din 

perspectiva numărului de studenți înscriși; 

• 2 puncte: Entitatea nu se încadrează în primele 3 (dintre entitățile care și-au depus candidatura) din 

perspectiva numărului de studenți înscriși. 

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

• 4 puncte: Entitatea se încadrează în primele 3 (dintre entitățile care și-au depus candidatura) din 

perspectiva numărului de salariați; 

• 2 puncte: Entitatea nu se încadrează în primele 3 (dintre entitățile care și-au depus candidatura) 

din perspectiva numărului de salariați. 

 

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. 

• 4 punct: 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; 

• 2 puncte: Entitatea a fost membru sau observator într-un Comitet de Monitorizare însă nu poate 

oferi detalii cu privire la implicarea activă în activitatea comitetului; 

• 0 puncte: Entitatea nu a fost implicată ca membru sau observator într-un Comitet de Monitorizare. 



 

11 
 

 

4. Implicarea în pregătirea perioadei de programare 2021-2027 -  evaluată din perspectiva participării în 

procesul de planificare și programare pentru perioada 2021-2027. 

• 4 puncte: 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); 

• 3 puncte: 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.; 

• 2 puncte: 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.; 

• 1 punct: Entitatea face parte din structuri parteneriale înființate la nivel național în contextul 

perioadei de programare 2021-2027: comisii, comitete etc.  

• 0 puncte: 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. 

Notă: în cazul în care o entitate bifează mai multe dintre opțiunile prezentate mai sus poate obține un 

punctaj maxim de 4 puncte. 

 

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.):  

• 2 puncte: Entitatea a fost implicată în 3 sau mai mult de 3 proiecte; 

• 1 punct:  Entitatea a fost implicată în mai puțin de 3 proiecte; 

• 0 puncte: Entitatea nu a fost implicată în niciun proiect. 

În situația în care există candidaturi care obțin punctaje egale, departajarea se va realiza astfel încât să se asigure 

reprezentarea echilibrată a domeniilor relevante/ aspectelor orizontale vizate PR BI și în baza principiului „primul 

venit, primul servit”. Candidații neselectați în cadrul CM PR BI ca urmare a departajării vor avea calitatea de 

observator permanent. 

 

5.2. ETAPELE PROCESULUI  

 

5.2.1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 

Anunțul de selecție prin care AM PR BI invită partenerii economici și sociali și reprezentanții societății civile și ai 

mediului universitar și de cercetare să își exprime interesul de a participa la selecția pentru constituirea 

Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 se publică pe pagina web a 

ADR BI – www.adrbi.ro, precum și pe pagina de facebook. 
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Anunțul este parte integrată (Anexa 1) a Metodologiei privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru 

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Anexele prezentei Metodologii sunt:  

- Anexa 1 -  Anunț privind selecția membrilor non-publici pentru Comitetul de Monitorizare a Programului 

Regional București-Ilfov 2021-2027 

- Anexa 2 - Formular de intenție privind candidatura entităților non-publice în vederea constituirii Comitetului 

de monitorizare a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 

- Anexa 3 - Grila de evaluare pentru selecția membrilor entități non-publice ai Comitetului de monitorizare a 

Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 

 

5.2.2. COLECTAREA FORMULARELOR DE INTENȚIE 

În termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de selecție, potențialii candidați transmit Formularele 

de intenție completate, prin poșta electronică, pe adresa secretariatcmprbi@adrbi.ro.  

Formularele de intenție se vor transmite atât semnat olograf (scanat) / semnat electronic, cât și în format editabil. 

Partenerii vor fi aleși dintre entitățile care răspund anunțului public. În cazul în care pentru anumite categorii de 

parteneri nu vor fi depuse formulare de intenție, AM PR, pe baza experienței anterioare, va transmite invitații 

partenerilor relevanți pentru categoriile neacoperite. 

În cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, CDI, 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. 

 

5.2.3. CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE  

AM PR constituie, prin Dispoziție a Directorului General al ADR București-Ilfov, o Comisie de selecție a membrilor 

parteneri entități non-publice ai CM PR BI, alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 

trei. Se vor nominaliza și doi supleanți. Unul din membrii Comisie de Selecție va îndeplini și funcția de secretar. 

Cei trei membri ai Comisiei de selecție vor analiza formulare de intenție depuse de candidați, în baza criteriilor 

propuse. 

 

5.2.4. EVALUAREA CANDIDATURILOR 

Membrii Comisiei de Selecție evaluează independent formularul de intenție, completează și semnează grilele de 

evaluare, acordând punctaj fiecărui candidat. 

În situația în care, pe parcursul procesului de evaluare, un membru al Comisiei de Selecție se află în conflict de 

interese sau într-o situație de incompatibilitate, acesta are obligația să informeze în scris Președintele Comisiei de 

Selecție. Președintele Comisiei de Selecție are obligația să înlocuiască membrul aflat în situație de conflict de 

interese sau în situație de incompatibilitate.  

mailto:secretariatcmprbi@adrbi.ro
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Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate și Declarațiile privind evitarea conflictului de interese semnate de 

fiecare membru al Comisiei de Selecție, trebuie semnate înainte de începerea procesului de evaluare. Pe tot 

parcursul procesului de evaluare, lucrările Comisiei de Selecție sunt confidențiale. Nici o informație referitoare la 

evaluarea candidaturilor (verificarea eligibilității, selecția, etc.) nu poate fi dezvăluită unor terțe părți.  

Membrii Comisiei de Selecție au obligația păstrării confidențialității întregului proces de evaluare și selecție. 

Dosarele evaluării, alături de rapoarte sau orice alt instrument de raportare privind evaluarea sunt destinate doar 

utilizării oficiale. Ele nu pot fi divulgate nici candidaților, nici oricărei alte părți în afara persoanelor autorizate din 

cadrul AM PR BI. 

Evaluarea punctajului fiecărui formular de intenție se realizează în baza grilei de selecție detaliate (Anexa 3). Grila 

cuprinde 2 secțiuni: 

▪ Criterii de calificare (eliminatorii) - Entitățile care își depun candidatura trebuie să îndeplinească 

cumulativ toate criteriile de calificare pentru a fi evaluate conform criteriilor de selecție. 

▪ Criterii de selecție - Punctajul acordat variază între 6 și 0. Punctajul final acordat de un evaluator va fi 

calculat ca suma punctajelor obținute pentru fiecare criteriu în parte. 

În procesul de evaluare se poate cere o clarificare asupra documentaților depuse la care trebuie să se răspundă în 

maxim 3 zile lucrătoare. Clarificarea trebuie să se refere la aspectele incluse în formularul de intenție și nu trebuie 

să se completeze cu informații suplimentare care să schimbe procesul de selecție. În cazul în care candidatul nu 

răspunde membrii comisiei de selecție vor continua analiza formularului de candidatură în baza informațiilor 

existente. 

Rezultatul în urma evaluării criteriilor de selecție de către fiecare membru al comisiei pentru fiecare candidat se 

obține prin cumularea punctajului obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Scorul final pentru fiecare candidat 

se va calcula de către secretarul comisiei prin realizarea mediei aritmetice între punctajele finale acordate de cei 

trei evaluatori. 

Grilele se vor imprima și semna de către evaluatori, urmând a fi arhivate și în format tipărit. 

 

5.2.5. PUBLICAREA REZULTATELOR PRELIMINARE  

În urma procesului de evaluare, pentru fiecare candidat, secretarul Comisiei întocmește, după caz, în funcție de 

rezultatul evaluării: 

▪ Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă candidaturii 

▪ Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii 

Cele două tipuri de scrisori vor fi semnate de Directorul ADR BI și vor fi transmise candidaților de către secretarul 

Comisiei, prin poșta electronică. 

Secretarul Comisiei elaborează Lista prealabilă a candidaților declarați admiși ca urmare a procesului de selecție 

a membrilor CM PR București-Ilfov 2021-2027. 
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Ierarhizarea candidaturilor va ține cont de numărul organizațiilor în funcție de tipologie predefinite în procedura 

de selecție (13), neexistând o concurență directă între tipologiile de candidați. 

Lista prealabilă a candidaților declarați admiși urmare a selecției membrilor CM PR BI 2021-2027 va fi publicată pe 

site-ul ADR BI, cel târziu după o zi de la transmiterea oficială a corespondenței privind aprobarea prealabilă/ 

respingerea candidaturii. 

 

5.2.6. PROCEDURA DE CONTESTAȚIE 

Procedura de contestație constă în următoarele etape: 

1. Depunerea contestațiilor - candidații declarați respinși au dreptul de a contesta decizia de respingere în 

termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a ADR BI a Listei prealabile a candidaților 

declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM PR BI 2021-2027. Contestația poate fi transmisă prin 

e-mail la adresa secretariatcmprbi@adrbi.ro. 

Aceasta trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al entității care contestă rezultatul selecției. 
 

2. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor – se constituie, prin Decizie a Directorului General al 

ADR BI, o Comisie de soluționare a contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului 

de selecție a partenerilor entități non-publice în Comitetul de Monitorizare pentru PR BI. Comisia de 

soluționare a contestațiilor este alcătuită din 2 persoane, diferite față de comisia inițială, care asigură 

soluționarea contestațiilor candidaților declarați respinși, în baza criteriilor de evaluare. 
 

3. Desfășurarea activității Comisiei de Soluționare a Contestațiilor - membrii Comisiei de soluționare a 

contestațiilor evaluează independent criteriile contestate, completează și semnează grilele de evaluare, 

acordând punctaj fiecărui candidat, conform Criteriilor de evaluare. 

Evaluarea formularelor de intenție urmează aceleași principii ca cele derulate în procesul de evaluare 

inițial. Scorul final pentru fiecare criteriu contestat se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între 

punctajele acordate de evaluatori.  

Grilele se vor imprima și semna de către evaluatori, urmând a fi arhivate și în format tipărit. 

 

5.2.7. PUBLICAREA REZULTATELOR FINALE 

După finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, secretarul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va 

elabora: 

▪ Lista finală a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CM PR BI 2021-2027 

▪ Lista finală a candidaților declarați respinși urmare selecției membrilor CM PR BI 2021-2027 

▪ Scrisorile de aprobare și de respingere revizuite în urma soluționării contestațiilor 

Documentele mai sus menționate sunt aprobate și semnate de către Directorul General al ADR BI. 

Lista finală a candidaților la selecția membrilor CM PR BI 2021-2027 este publicată pe pagina web a ADR BI, cel 

târziu după o zi de la transmiterea oficială a corespondenței privind finalizarea procedurii de selecție. 

mailto:secretariatcmprbi@adrbi.ro
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Lista finală a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM PR BI 2021-2027 va cuprinde atât 

candidaturile selectate în cadrul procesului de evaluare și selecție, cât și în cadrul procesului de soluționare a 

contestațiilor, ierarhizate în ordine pe tipologii. 

Pentru candidaturile respinse după soluționarea contestațiilor, secretarul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

va elabora Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii în urma soluționării contestației, care va fi 

semnată de Directorul General al ADR BI. 

Candidații declarați admiși în urma soluționării contestațiilor primesc, împreună cu Scrisoarea de aprobare 

revizuită în urma soluționării contestațiilor o invitație de demarare a procedurii de selecție internă a membrilor 

care vor reprezenta organizația în cadrul CM PR BI. Fiecare organizație va nominaliza, în scris, în termen de 3 zile 

lucrătoare: 1 membru titular, respectiv 1 membru supleant. 

Procedura internă de nominalizare trebuie să se fundamenteze pe următoarele cerințe aplicabile persoanelor 

nominalizate: 

▪ integritatea – persoanele să nu fi fost condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația 

națională sau comunitară în materie de accesare a fondurilor europene, sau să nu fi fost condamnate 

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

▪ pregătirea și experiența profesională în domenii relevante pentru domeniile PR BI; 

▪ nivelul de reprezentare/capacitate de decizie; 

▪ capacitate de analiză și evaluare a implicațiilor și efectelor deciziilor luate; 

▪ abilitatea de comunicare verbală și în scris; 

▪ angajare pentru realizarea sarcinilor stabilite; 

▪ implicare în procesul de programare a PR BI; 

▪ experiența în exercițiile de programare precedente. 

De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere asigurarea promovării 

egalității de șanse între femei și bărbați, precum și nediscriminarea. 

 

5.2.8. PROCEDURA DE ÎNLOCUIRE/ COMPLETARE A STRUCTURII CM PR BI 

Structura și componența CM PR BI se bazează pe asigurarea flexibilității pe toată durata perioadei de programare 

astfel încât să fie asigurată o implicare activă, în care membrii și-au demonstrat disponibilitatea și interesul. Astfel 

componența CM PR BI poate suferi modificări generate fie de includerea de noi membri (dacă se consideră că un 

anumit domeniu/ arie nu este suficient reprezentat), fie prin înlocuirea unuia dintre membri. 

Motivele care pot conduce la înlocuirea unui membru din cadrul CM PR BI: 

▪ comportament inadecvat, agresiv, licențios, conflictual, în cadrul reuniunilor; 

▪ opoziție constantă și nejustificată la punctele de vedere exprimate în cadrul consultărilor; 

▪ „lobby” pentru situații individuale sau pentru grupuri de interese individuale, sau orice formă de 

influențare a activității CM PR BI, cu scopul de a crea un avantaj de orice fel unei anumite entități 

particulare sau unui anumit grup de entități particulare; 
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▪ nerespectarea legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal membrilor fiindu-le strict 

interzis să utilizeze sau să facă publice orice date de contact ale celorlalți membri, fără acordul acestora; 

▪ difuzarea neautorizată, fără acordul CM PR BI, a unor înregistrări audio sau video, a unor transcrieri sau a 

unor materiale dezbătute în cadrul reuniunilor; 

▪ absența reprezentării unui membru la mai mult de 2 întâlniri consecutive ale CM PR BI.  

Includerea/ Înlocuirea unui membru din cadrul CM PR BI se realizează de către AM PR BI, în mod transparent, cu 

condiția ca noul membru să îndeplinească criteriile specifice tipului de entitate și să fie aprobat cu majoritatea 

calificată a CM PR BI. 

 

 

6. ANEXE 

 

Anexa 1 -  Anunț privind selecția de membri pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Regional 

București-Ilfov 2021-2027 

 

Anexa 2 - Formular de intenție privind candidatura partenerilor economici, sociali,  a celor reprezentând 

societatea civilă, mediul universitar și de cercetare pentru constituirea Comitetului de monitorizare a 

Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 

 

Anexa 3 - Grila de evaluare pentru selecția membrilor Comitetului de monitorizare a Programului Regional 

București-Ilfov 2021-2027  


