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Anexă 1 la Ghidul privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul  
Regional Vest 2021-2027 - Corrigendum nr.1

FORMULAR DE INTENȚIE 
privind participarea organizațiilor interesate din rândul partenerilor economici și 
sociali, mediului academic și a organismelor care reprezintă societatea civilă la 

procesul de selecție pentru a deveni membri în cadrul Comitetului de monitorizare a 
Programului  Regional Vest 2021-2027  

Toate câmpurile sunt obligatorii! 

Formularul completat se va transmite semnat electronic sau olograf pe adresa de 
e-mail: secretariatcmvest@adrvest.ro. Termenul maxim de depunere este 14.11.2022. 

1) Denumirea organizației:

2) Adresa poștală completă a sediului social (județ, localitate, cod, stradă, număr):

3) Codul de înregistrare fiscală/ Nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

4) Acreditarea / autorizația de funcționare valabilă la momentul completării
formularului – numărul (după caz):

5) Telefon, fax, adresă e-mail organizație (se va completa adresa de e-mail prin
intermediul căreia se vor comunica toate actele necesare în derularea procesului de
evaluare):

* Adresa de e-mail comunicată de dvs prin intermediul prezentului formular se
consideră ca fiind adresa de comunicare pentru toate actele oficiale care urmează
a fi transmise în derularea procesului de evaluare și selecție.

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

mailto:cmvest@adrvest.ro
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7) Reprezentantul legal / persoanele din organele de conducere sau de administrare
al/ale organizației dumneavoastră dețin(e) o conduită morală și etică conformă cu
principiile UE  și nu desfășoară activități incompatibile cu valorile UE ?

Se alege o singură variantă de răspuns: 
DA  
NU 

8) Vă rugăm să nominalizați și să atașați curriculum vitae al membrului titular și al
membrului supleant propuși din care să reiasă experiența relevantă pentru activitatea
în CM PR Vest 2021-2027:

- membru titular propus:
- membru supleant propus:

9) A fost începută urmărirea penală în cazul organizației dumneavoastră sau aceasta
a fost găsită vinovată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea
unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau
a fondurilor publice naționale aferente acestora în perioada 2007-2022, în
conformitate cu prevederile Codului Penal, cu modificările și completările ulterioare?

Se alege o singură variantă de răspuns: 
DA  
NU 

10) A fost începută urmărirea penală în cazul reprezentantului legal / persoanelor din
organele de conducere sau de administrare al/ale organizației dumneavoastră sau a /
au fost găsit/e vinovat/e printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea
unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau
a fondurilor publice naționale aferente acestora în perioada 2007-2022, în
conformitate cu prevederile Codului Penal, cu modificările și completările ulterioare?

Se alege o singură variantă de răspuns: 
DA  
NU 

11) Activitatea organizației dumneavoastră este suspendată sau se află în curs de
suspendare  la momentul depunerii prezentului formular de intenție?
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Se alege o singură variantă de răspuns: 
DA  
NU 

12) Organizația dumneavoastră  face obiectul unei proceduri colective de insolvență
sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei
proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi sau se află în stare de
faliment, la momentul depunerii prezentului formular de intenție?

Se alege o singură variantă de răspuns: 
DA  
NU 

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

Se va alege o singură variantă de răspuns: 

partener economic 

partener social 

mediul academic, inclusiv organizații de cercetare 

organizații care reprezintă societate civilă 

organizații care activează în domenii precum promovarea incluziunii 
sociale și a nediscriminării, respectiv dezvoltarea durabilă. 

14) Organizația dumneavoastră are înregistrate sedii secundare/puncte de
lucru/filiale și angajați:

Se va alege o singură variantă de răspuns: 

La nivelul tuturor județelor din Regiunea Vest:  Arad, Caraș-Severin, 

Hunedoara, Timiș 

La nivelul următoarelor județe din Regiunea Vest: (se completează 
județele) 
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15) Organizația dumneavoastră își desfășoară activitatea prin evenimente, prin
acțiuni și proiecte:

Se va alege o singură variantă de răspuns: 

La nivelul tuturor județelor din Regiunea Vest:  Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Timiș 

La nivelul următoarelor județe din Regiunea Vest: (se completează 
județele) 

16) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în
elaborarea unui program din perioada de pre-aderare, respectiv a unui program
operațional aferent perioadelor 2007-2013 și 2014-2020?

Se alege o singură variantă de răspuns: 

DA (se completează programul în care a fost implicat) 
NU 

Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit și programul la care 
ați contribuit (membru în grup de lucru pentru elaborarea programului, în Comitetul 
de Monitorizare, în grupuri tehnice de lucru, etc.) 

(maxim 200 cuvinte) 

17) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în
elaborarea Programului Regional Vest 2021-2027 (implicarea se dovedește prin
puncte de vedere, reacții la etapele de consultare, participare la evenimente etc.)?

Se alege o singură variantă de răspuns: 
        DA 
        NU 
Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit și numărul de 
evenimente/ consultări desfășurate de ADR Vest în contextul elaborării PR Vest 2021-
2027 la care ați participat. 
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(maxim 200 cuvinte) 

18) Vă rugăm să indicați domeniul relevant finanțat din Programul Regional Vest 2021-
2027 în care organizația dumneavoastră activează (dovedită prin personal cu
experiență și/realizări notabile în domeniu) :

Se pot alege mai multe variante de răspuns: 
Cercetare – dezvoltare – inovare  
Dezvoltare economică 
Dezvoltare competențe profesionale 
Digitalizare 
Eficiență energetică 
Infrastructură verde 
Mobilitate urbană 
Educație preuniversitară  
Educație universitară 
Turism 
Patrimoniu 
Cultură  
Dezvoltare urbană 
Teme orizontale1  

19) Vă rugăm să enumerați și să descrieți sintetic principalele acțiuni/proiecte
relevante pentru domeniul menționat la punctul 18), pe care organizația
dumneavoastră le-a inițiat, implementat sau susținut active în ambele perioade
anterioare de programare – obiectiv, rezultate, (inclusiv gradul de atingere al
acestora), surse de finanțare şi buget:

(maxim 500 de cuvinte) 

1 Teme orizontale: promovarea incluziunii sociale și a nediscriminării, respectiv dezvoltarea durabilă. 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

20) Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației 
dumneavoastră va aduce valoare adăugată activității Comitetului de Monitorizare a 
Programului Regional Vest 2021-2027:

(maxim 200 cuvinte și minim 1 avantaj argumentat, în corelare cu Anexa 2, punctul 
6) 

21) Vă rugăm să enumerați și să descrieți sintetic principalele acțiuni derulate la nivelul 
comunităților locale pe care organizația dumneavoastră le-a inițiat precum și 
implicarea organizației dumneavoastră în angajarea de resurse financiare pentru 
proiecte intracomunitare. Se va menționa dacă organizația dumneavoastră a 
participat la  implementarea / susținerea acțiunilor la nivel comunitar respectiv 
obiectivele urmărite, rezultatele obținute (inclusiv gradul de atingere al acestora), 
surse de finanțare şi buget. De asemenea, se vor include proiectele intracomunitare 
derulate de organizația dumneavoastră indiferent de tipologia resurselor financiare 
utilizate ( resurse proprii, buget local, fonduri europene ) altele decât cele menționate 
la punctul 19 de mai sus. Se va menționa dacă organizația dumneavoastră a 
participat la  implementarea / gestionarea/susținerea proiectelor intracomunitare, 
respectiv obiectivele urmărite prin proiect, rezultatele obținute, (inclusiv gradul de 
atingere al acestora), surse de finanțare şi buget

(maxim 500 cuvinte) 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

NOTĂ: 
* Un candidat poate depune o singură aplicație. În cazul în care vor fi mai multe
aplicații depuse candidatul va fi eliminat.
* Prin semnarea formularului de intenție, candidații își exprimă anticipat acordul în
vederea obținerii de către ADR Vest a oricăror informații necesare pentru derularea
eficientă și corectă a  procesului de evaluare și selecție a membrilor CM PR Vest 2021-
2027.
* Prin semnarea formularului de intenție, candidații își asumă că au luat la cunoștință
de toate prevederile “Ghidului privind constituirea Comitetului de Monitorizare
pentru Programul Regional Vest 2021-2027”.

Prezenta declarație mi-o însușesc sub sancțiunea dispozițiilor art. 3232 din Codul 
penal, coroborat cu dispozițiile art. 3264 din Codul penal, referitoare la uzul de fals 
și, respectiv, falsul în declarații. 

Data     Semnătură reprezentant legal 

Prezenta Anexă este parte integrantă din conținutul Ghidului pentru constituirea Comitetului de 
Monitorizare pentru Programul l Regional Vest 2021-2027 
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