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Anexa nr. 2 - Grila de evaluare și selecție a reprezentanților societății civile, mediului 

economic și social, academic și universitar, în cadrul                                                                      

Comitetului de monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR NE) 2021-2027 

 

Denumirea organizației:............................................................................................................ 
 
 

Nr.  
crt.  

CRITERII DE CALIFICARE  DA NU 

1.   Organizația face parte dintr-una din categoriile propuse pentru selecție - 
criteriul de calificare 1 din Formularul de candidatură 

  

2.  Organizația este înregistrată / autorizată conform legislației în vigoare - 
criteriul de calificare 2 din Formularul de candidatură 

  

3.  Organizația, ca persoana juridică se află 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)- 

criteriul de calificare 3 din Formularul de candidatură 

  

4.  Activitatea derulată de către organizație se adresează teritoriului Regiunii 
Nord-Est - criteriul de calificare 4 din Formularul de candidatură 

  

5. Activitatea derulată de organizație în ultimii 10 ani are relevanță pentru 
obiectivele specifice ale Programului Regional Nord-Est 2021-2027 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. - criteriul de calificare 5 din 
Formularul de candidatură 

  

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

 
Rezultatul în urma evaluării criteriilor de calificare: 

Calificat  

Respins  

(se menționează motivul respingerii)..................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................ 
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Nr.  
crt.  

CRITERII DE SELECȚIE  Punctaj 
obținut 

Justificare 

1.  Reprezentativitatea teritorială a organizației: 
- în 3 sau mai multe județe ale regiunii; 
- la nivelul a 2 județe ale regiunii;  
- într-un județ al regiunii; 

Se vor acorda: 
- 3 puncte dacă organizația este reprezentativă prin 
activitățile derulate, în 3 sau mai multe județe ale regiunii; 
- 2 puncte dacă organizația este reprezentativă prin 
activitățile derulate, în 2 județe ale regiunii;  
- 1 punct dacă organizația este reprezentativă prin 
activitățile derulate, la nivelul unui județ al regiunii. 

  

2.  Organizația a participat ca membru  sau observator intr-un 
comitet de monitorizare organizat la nivel național pentru 
implementarea unui program operațional din perioada de 
programare 2014-2020 și / sau 2007-2013.  
Se vor acorda: 
- 2 puncte dacă organizația a fost membru sau observator 
într-un Comitet de Monitorizare;  
- 0 puncte dacă organizația nu a fost implicată ca 
membru sau observator într-un Comitet de Monitorizare; 

  

3.  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 vor acorda: 
- 2 puncte dacă organizația a fost membru într-o astfel de 
structură;  
- 0 puncte dacă organizația nu a fost implicată ca 
membru într-o astfel de structură; 

  

4. Organizația a fost implicată în pregătirea documentelor de 
planificare locală (ex: strategii de dezvoltare locală) 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 vor acorda: 
 - 3 puncte dacă organizația a fost implicată în elaborarea 
documentelor de planificare și programare regionale; 
- 2 puncte dacă organizația a fost implicată în elaborarea 
documentelor de planificare SAU programare regionale; 
- 1 punct dacă organizația a fost implicată în elaborarea 
documentelor de planificare locală; 
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-0 puncte dacă organizația nu a fost implicată în 
pregătirea documentelor de planificare / programare 
regionale și / sau locale 2021-2027; 

5.  Organizația a fost implicată în derularea de proiecte în 
domenii acoperite de obiectivele specifice ale Programului 
Regional Nord-Est 2021-2027: 
Se vor acorda: 
- 4 pentru implicarea în minim 4 proiecte; 
- 3  puncte pentru implicarea în 3 proiecte; 
- 2  puncte pentru implicarea în 2 proiecte;  
- 1 punct pentru implicarea într-un proiect; 
0 puncte dacă organizația nu a fost implicată în niciun 
proiect de natura celor mai sus menționate. 

  
 

6.  Organizația a fost implicată în proiecte care vizează 
aspecte mentionate la art. 8 (c) din  RDC: 
Se vor acorda: 
- 4 pentru implicarea în minim 4 proiecte; 
- 3  puncte pentru implicarea în 3 proiecte 
- 2  puncte pentru implicarea în 2 proiecte;  
- 1 punct pentru implicarea într-un proiect; 
- 0 puncte dacă organizația nu a fost implicată în niciun 
proiect de natura celor mai sus menționate. 

  

7.  Prezența organizației în CM PR NE aduce valoare adăugată 
activității acestei structuri: 
Se vor acorda: 
-2 puncte dacă organizația demonstrează contribuția la  
CM PR; 
-0 puncte dacă nu a fost demonstrată cerința sau dacă nu 
s-a acordat niciun răspuns; 

  

TOTAL PUNCTE   

 

Data: Nume evaluator: 

 

 Semnătura: 


