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Anexa nr. 1 - Formular de candidatură privind participarea la  
Comitetul de monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 

 
Toate câmpurile sunt obligatorii 

 
Formularul completat se va transmite atât scanat și semnat, cât și în format editabil,  

pe adresele de email:  
oana.ciobotaru@adrnordest.ro si  gabriel.hanganu@adrnordest.ro 

 până la data de 24.11.2022 (ora 16:00) 
 
 
 
 

I. DATE GENERALE: 
 

1) Denumirea organizației: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Adresa poștală completă (județ, localitate, stradă, număr): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Date de contact organizație (telefon, e-mail):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Reprezentant legal (nume, prenume, funcție):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

II. CRITERII DE CALIFICARE: 
 
 

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

Se alege o singură variantă de răspuns  

Organizații care reprezintă mediul academic și universitar 

 Organizații care reprezintă mediul economic și social  

Organizații care reprezintă societatea civilă 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Organizația, ca persoană juridică se afla în situația de a  fi fost găsită vinovată printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă pentru comiterea unei fraude/infracțiuni din fonduri externe și/sau fonduri naționale 

cu excepțiile prevăzute de Codul Penal, (la art. 135, respectiv fiind vorba de persoana juridică, cu excepția 

statului și a autorităților publice, care răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de 

activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, care nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice 

care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte): 

Se alege o singura variantă de răspuns  

DA, se afla  

NU, nu se afla 

4) Activitatea derulată de către organizație se adresează teritoriului Regiunii Nord-Est. 

Acest criteriu vizeaza strict activitatea derulata în regiune și NU vizează sediul social al organizației. 

Se alege o singura variantă de răspuns  

DA  

Vă rugăm sa detaliați:  

- UAT-ul sau teritoriul căreia i se adresează:…………………………………………………………………...... 

 

- Grupul țintă………………………………………………………………………………………………………………........ 

NU 

 
5) Activitatea derulată de organizație în ultimii 10 ani are relevanță pentru obiectivele specifice ale PR NE si / 

sau pentru aspectele descrise la articolul 8 (c) din RDC - promovarea incluziunii sociale, a drepturilor 

fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării, etc.: 

Se alege o singură variantă de răspuns  

DA  

Vă rugăm să precizați obiectivul specific al Programului pentru care activitatea derulată de organizație este relevantă:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vă rugăm să descrieți activitatea derulată de organizație (maxim 300 de cuvinte), relevanta pentru obiectivul specific ales: 

……………………………………………………………………………………………………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………………………........................................... 

NU 

Entitățile care își depun candidatura trebuie să îndeplinească criteriile de calificare pentru a fi evaluate 

conform criteriilor de selecție. 

Neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de calificare atrage după sine respingerea candidaturii. 
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III. CRITERII DE SELECȚIE: 
 

1) Reprezentativitatea teritorială a organizației: 

Se alege o singură variantă de răspuns  

în 3 sau mai multe județe ale regiunii; 
la nivelul a 2 județe ale regiunii;  
într-un județ al regiunii; 
 

În plus fată de informațiile prezentate la criteriul de calificare 4, pentru varianta aleasă , vă rugăm precizați: 

-  UAT județ(e) unde organizația desfășoară activitățile.................................................................................... 

- perioada în care organizația a derulat activitățile respective pentru fiecare UAT în parte............................. 

........................................................................................................................................................................... 

 

2) Menționați dacă organizația a participat ca membru  sau observator într-un comitet de monitorizare  

organizat la nivel național pentru implementarea unui program operațional din perioada de programare                 

2014-2020 și / sau 2007-2013:  

Se alege o singură variantă de răspuns  

DA  

Vă rugăm să menționați Comitetul de Monitorizare: 

.................................................................................................................................................................... 
 
Vă rugăm să menționați calitatea deținută: 

.................................................................................................................................................................... 
 

NU 
 

3) Specificați dacă organizația a participat ca membru în alte structuri parteneriale (altele decât comitete de 
monitorizare) în perioada de programare 2014-2020 și / sau 2021-2027: 
 
Se alege o singură variantă de răspuns  

DA  

Pentru fiecare structură partenerială în parte, vă rugăm să menționați: 

-denumirea: 

.................................................................................................................................................................... 
 
-perioada de programare (2014-2020 sau 2021-2027): 

.................................................................................................................................................................... 
 

NU 
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4) Specificați dacă organizația a fost implicată în pregătirea documentelor de planificare locală (ex: strategii de 

dezvoltare locală, etc) și / sau regională (ex: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est, Planul Regional pentru 

Cultură și Turism Nord-Est, RIS 3 Nord-Est, etc.), respectiv a documentelor de programare regională (Programul 

Regional Nord-Est) , aferente perioadei de programare 2021-2027. 

Se alege o singură variantă de răspuns  

DA  

Vă rugăm să menționați documentul de programare și / sau planificare: 

.................................................................................................................................................................... 
 
Vă rugăm să menționați, pentru fiecare document în parte, în ce a constat contribuția (opinii, puncte de vedere 

formulate si transmise către autoritatea care gestionează documentul): 

.................................................................................................................................................................... 
 

NU 
 

5)  Precizați dacă organizația a fost implicată în derularea de proiecte în domenii acoperite de obiectivele 

specifice ale PR NE 2021-2027: 

Se alege o singură variantă de răspuns  

DA  

Vă rugăm să precizați pentru fiecare proiect în parte: 

- domeniul vizat de proiect...................................................................................................................... 

- titlul proiectului:......................................................................................................................................  

- beneficiarul:............................................................................................................................................. 

- locul de implementare:............................................................................................................................ 

- obiectivele proiectului:............................................................................................................................ 

 - sursa de finantare:................................................................................................................................... 

- rolul deținut de organizație în implementarea proiectului..................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

NU 
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6) Menționați dacă organizația a fost implicată în proiecte care vizează aspecte mentionate la art. 8 (c) din RDC1: 

Se alege o singură variantă de răspuns  

DA  

Vă rugăm să precizați pentru fiecare proiect în parte: 

- aspect mentionat de  art.8(c) din RDC: ................................................................................................... 

- titlul proiectului:......................................................................................................................................  

- beneficiarul:............................................................................................................................................. 

- locul de implementare:............................................................................................................................ 

- obiectivele proiectului:............................................................................................................................ 

 - sursa de finanțare................................................................................................................................... 

- rolul deținut de organizație în implementarea proiectului..................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

NU 

7)  Detaliați modul în care prezența organizației în CM PR NE va aduce valoare adăugată activității acestei 

structuri (max. 300 de cuvinte): 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

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: 

 
1

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 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 


