
Formular de candidatură privind participarea la Comitetul de Monitorizare  

a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

 

Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat se va transmite scanat (cu semnătură olografă) 

și format editabil semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, pe adresa cmpor@nord-vest.ro până 

în data de 27.10.2022 

 

1) Denumirea organizației: 

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

3) Forma juridică (operator economic, asociație, fundație etc):  

4) Domeniul principal de activitate/scop/misiune:  

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

6) Telefon, fax, adresa de e-mail organizație:  

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

8) Persoana de contact (Nume, prenume, funcție, date de contact): 

9) Motivația de a participa la lucrările CM PR NV (maxim 15 rânduri): 

10) Persoanele nominalizate pentru a face parte din cadrul partenerial (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) 

 

Membru titular: 

Nume, prenume: 

Funcție:  

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

Membru supleant: 

Nume, prenume: 
Funcție:  

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

Notă: Pentru a asigura transpunerea prevederilor articolului 9 din Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 la nivelul 

CMPR Nord-Vest, vă rugăm ca în procesul de desemnare a membrilor să aveţi în vedere respectarea principiilor 

orizontale. 

 

11) Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate pentru a participa la 

cadrul partenerial 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, 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. 

 

mailto:secretariat@nord-vest.ro


DA  NU   

 

12) Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate pentru a participa la cadrul 

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

caracter personal de către ADR Nord-Vest. 

Se alege o singură variantă de răspuns. 

DA  NU  

 

13) Reprezentantul legal își asumă corectitudinea datelor furnizate în Formularul de candidatură  în procesul de 

selecţie a partenerilor CM PR NV 2021-2027. 

DA  NU  

 

I. Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru sectoarele finanțate din PR NV 2021-

2027 

14) Vă rugăm să indicați domeniul relevant finanţat din PR NV 2021-2027 pe care organizația 

dumneavoastră îl reprezintă (cercetare-inovare, digitalizare, competitivitate, eficiență energetică, 

infrastructură verde, mobilitate regională, conectivitate regională, educație, patrimoniu cultural și 

natural, turism/agrement): 

 

II. Reprezentativitatea organizației (tipul, dimensiunea/numărul membrilor reprezentați, 

reprezentativitatea geografică etc.) 

 

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

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

Parteneri economici și sociali: 

Asociații profesionale care reprezintă interesele generale relevante pentru prioritățile finanțate din PR NV 2021-

2027 

Operatori economici 

            Camere de Comerț 

Structuri asociative ale autorităților publice locale 

Organizații care reprezintă societatea civilă în domeniile egalității de șanse, nediscriminării, protecției 

grupurilor vulnerabile 

Organizații care reprezintă societatea civilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii 

schimbărilor climatice, protecției biodiversității 

Instituție reprezentativă pentru mediul academic şi universitar 

 

16) Reprezentativitatea organizației: 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

Locală     Regională  

 

III. Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2014-2020 

17) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în structurile parteneriale 

  

  

  

  



aferente programelor operaţionale 2014-2020. 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

DA  NU   

 

Dacă DA, descrieți menționați structura partenerială în care ați fost implicați precum și rolul îndeplinit 

în cadrul acesteia. 

 

IV. Implicarea în procesul de programare 2021-2027 (participare la grupuri de lucru, 

opinii/puncte de vedere transmise în procesul de elaborare a PR NV 2021-2027) şi 

motivaţia participării în CM PR NV 2021-2027  

 

18) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în elaborarea Programului 

Regional Nord-Vest 2021-2027. 

Se alege o singură variantă de răspuns: 

 

DA  NU   

 

Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit (maxim 15 rânduri). 

 

19) Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației dumneavoastră va  aduce 

valoare adăugată activității Comitetului de Monitorizare a PR NV 2021-2027 

 

 

V. Implementarea de proiecte cofinanțate din fonduri europene în domenii care să fie  

relevante și pentru PR NV 2021-2027. 

20) Vă rugăm să enumerați și să descrieți sintetic principalele acțiuni/proiecte relevante pentru domeniul menționat 

la punctul 14), pe care organizația dumneavoastră le-a inițiat, implementat sau susținut activ în ultimii 5 ani 

(structurile asociative sunt invitate să prezinte atât experiența proprie în calitate de beneficiar, cât şi o sinteză 

a tipurilor de proiecte promovate de membrii pe care îi reprezintă) 

– obiectiv, rezultate, (inclusiv gradul de atingere al acestora), surse de finanțare şi buget. Vor fi prezentate maxim 

3 astfel de acțiuni/proiecte. 

 

VI. Politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene 

21) Vă rugăm să descrieți modalitatea prin care ați adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile egalității 

de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii schimbărilor climatice, protecției 

biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile 

 

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  (electronica extinsă sau olografă) 

  

  


