GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Generală Programe Infrastructură Mare

METODOLOGIE
privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020
CONTEXT
Comitetul de Monitorizare pentru POIM 2014-2020 este una dintre structurile parteneriale instituite
prin cadrul de reglementare care guvernează gestionarea Fondurilor Europene Structurale și de
Investiții, instituite în baza Regulamentului UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și prin Acordul de Parteneriat 2014-2020.
Cadrul partenerial la nivelul Acordului de Parteneriat
Cadrul partenerial constituit la nivelul Acordului de Parteneriat constă din următoarele structuri:
- Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP)
- Sub-comitetele de Coordonare Tematice, constituit în conformitate cu prevederile Acordului
de Parteneriat 2014 - 2020.
- Grupurile de Lucru Funcționale
Organizarea cadrului partenerial în pregătirea procesului de programare
În procesul de elaborare a POIM, s-au avut în vedere principiile Codului de Conduită European,
acestea fiind puse în aplicare pentru fiecare dintre cele trei domenii finanţate în cadrul POIM, plecând
de la liniile directoare enunţate în cadrul Memorandumului aprobat de către Guvern în iulie 2012, prin
care fost stabilit cadrul partenerial în vederea elaborării documentelor de programare 2014-2020.
POIM 2014-2020 a avut ca punct de plecare analiza nevoilor de dezvoltare realizată pe cele trei
domenii în cadrul următoarelor structuri:
• Comitetul Consultativ Tematic Mediu şi schimbări climatice, organizat pe patru grupuri de lucru
(managementul apei, gestionarea deşeurilor şi situri contaminate, biodiversitate, schimbări
climatice şi adaptare);
• Comitetul Consultativ Tematic Transport;
• Grupul de lucru pentru Energie, constituit în cadrul CCT Competitivitate
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Definiţii
Definițiile termenilor utilizați în prezenta procedură sunt:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Comitet de monitorizare a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în
procesul de implementare a POIM, constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului
Consiliului Uniunii Europene nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumite în
continuare Fonduri Structurale şi de Investiții Europene (FESI).
Regulament de Organizare și Funcționare a CM POIM – document care stabilește
componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a CM.
Președinte CM POIM – coordonatorul AM, cu rang de secretar de stat, și conduce activitatea
CM POIM.
Membru titular - persoana desemnată de instituțiile cuprinse în anexa 1 la ROF CM POIM care
participă la reuniunile CM POIM având drept de decizie (vot).
Membru supleant – persoana desemnată de instituțiile cuprinse în anexa 1 la ROF CM POIM,
care are drept de vot numai atunci când participă la reuniunile CM în locul membrului titular
Observator – persoana desemnată de instituțiile cuprinse în anexa 2 la ROF CM POIM, care
participă la reuniunile CM POIM având rol exclusiv consultativ, fără drept de vot.
Invitat – reprezentant al instituțiilor europene, al instituțiilor administrației publice centrale și
locale și al altor organisme naționale/internaţionale (invitat la inițiativa președintelui CM PO
IM)
Expert tematic - orice persoană având competentă în problematica abordată în cadrul
reuniunii (invitat la inițiativa președintelui CM POIM).
Grup tehnic de lucru- CM POIM poate constitui grupuri tehnice de lucru cu rolul de a sprijini
activitatea CM
Reuniune ordinară – CM POIM se reunește de cel putin de două ori pe an.
Reuniune extraordinară - în urma constatării unor probleme deosebite în implementarea
POIM, în scopul rezolvării acestora, CM POIM se poate întruni în reuniuni extraordinare la
inițiativa Președintelui, la cererea Comisiei Europene sau la propunerea a cel puțin o treime
din membrii CM.
Procedură scrisă – informarea și consultarea membrilor CM POIM, la inițiativa Președintelui
CM, când nu se impune convocarea unei reuniuni extraordinare.
Cod de Conduită - prevede măsuri de prevenire a conflictelor de interese care pot să apară în
legătură cu participarea membrilor și observatorilor în CM POIM, stabilește principiile în baza
cărora se desfășoară activitatea CM, face parte integrantă din ROF şi se aprobă odată cu
acesta.

Principii în organizarea cadrului partenerial și de monitorizare la nivelul POIM
Comitetul de Monitorizare este o structură națională 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. 5 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 și
îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 49 din același regulament.
Pentru a sublinia importanța pe care o acordă principiului parteneriatului în implementarea FESI în
perioada 2014-2020, Comisia Europeană a adoptat un Cod de conduită pentru Statele Membre în
organizarea parteneriatelor în cadrul programelor finanțate din FESI (Actul delegat (UE) nr.
240/2014).
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Principiul parteneriatului implică strânsa cooperare între autoritățile publice, partenerii economici și
sociali și organismele care reprezintă societatea civilă la nivel național, regional și local, pe parcursul
întregului ciclu de viață al unui program: pregătire, implementare, monitorizare și evaluare.
Selectarea membrilor Comitetului de Monitorizare pentru POIM va fi realizată printr-o procedură
transparentă (conform Art. 48, din Regulamentul nr. 1303/2013), fiind luate în considerare
următoarele principale criterii:
• gradul de implicare în procesul de programare a POIM;
• relevanţa domeniului reprezentat pentru POIM;
• expertiza în pregătirea şi managementul proiectelor cu finanţare din fonduri europene;
motivaţia de a participa la lucrările CM;
• gradul de reprezentativitate sectorială (numărul de membri reprezentanţi) şi teritorială (local/
regional / naţional) ş.a.
Cel puţin 40% din membrii CM vor fi reprezentanţi ai societăţii civile, partenerilor socio-economici şi
mediului academic, o serie de observatori urmând a fi desemnaţi pentru a participa la reuniunile CM.
Comitetul de Monitorizare se va reuni de cel puțin două ori pe an și va îndeplini atribuțiile prevăzute
în art. 49 și art. 110 din Regulamentul nr. 1303/2013. Pentru consolidarea capacității Comitetului de
Monitorizare şi dezvoltarea culturii parteneriale pentru POIM, vor fi finanțate acțiuni specifice din
Axa Prioritară 1, Acţiunea 1.2.2 „Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru
coordonarea și gestionarea FESI”, din POAT.
Pentru membrii CM POIM, AM POIM va organiza seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, care să
faciliteze comunicarea în reţea în etapele de implementare şi monitorizare a programului, precum şi
promovare exemple de bună practică inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului pentru actorii
cheie relevanți (autorități publice, reprezentanți mass-media etc.), de cel puţin două ori pe an, în
afara reuniunilor ordinare ale CM.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a CM POIM va conţine reguli privind participarea la
lucrările CM şi la sesiunile extra-ordinare şi evenimentele de comunicare organizate în contextul
parteneriatului, reguli ce pot duce la excluderea organizaţiei ca membră a CM. De asemenea, vor fi
avute în vedere intervenţii programate ale partenerilor cu privire la aspecte legate de evoluţia
programului, temele şi cei reprezentaţi să le susţină urmând a fi stabilite în cadrul reuniunilor CM
pentru sesiunile următoare.
Totodată, grupurile de lucru organizate şi active în procesul de programare vor fi menţinute în
procesul de implementare al programului, pentru a asigura o consultare deschisă cu privire la
documentele de implementare specifice programului, în special în ceea ce priveşte: consultările
privind proiectele ghidurilor solicitantului, criteriile de evaluare a cererilor de finanţare, elaborarea
Raportului Anual de Implementare şi evoluția procesului de implementare, elaborarea rapoartelor de
evaluare, inclusiv monitorizarea cadrului de performanţă etc. Organizarea unor grupuri de lucru adhoc se poate avea în vedere, inclusiv a unor subsecţiuni tematice permanente ale CM.
În plus, parteneriate în monitorizarea și evaluarea programului, pe teme specifice vor fi realizate și în
afara cadrului oferit de Comitetul de Monitorizare, astfel:
• colaborarea și implicarea activă în implementarea FESI a organismelor non-guvernamentale şi
a altor parteneri economici şi sociali în monitorizarea impactului asupra mediului a POIM,
plecând de la elementele reflectate în RAI;
• parteneriatul la nivel de ITI, care se va asigura prin Grupul Funcțional de Lucru (GLF) ITI DD
privind coordonarea între fonduri;
• coordonarea cu intervențiile din cadrul altor programe operaționale, prin mecanismele
organizate la nivelul Acordului de Parteneriat.
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PROPUNERE DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DE MONITORIZARE A CM POIM
Structura propusă a CM POIM pleacă de la structurile comitetelor de monitorizare specifice
programelor operaționale 2007-2013 relevante pentru sectoarele finanțate din POIM, respectiv:
POS Mediu 2007-2013
POS Transport 2007-2013
POS Creșterea Competitivității Economice 2007-2013
De asemenea, a fost luată în considerare experiența și implicarea diverselor structuri implicate în
elaborarea POIM 2014-2020.
I.

Membri cu drepturi depline

Structura propusă a CM POIM se bazează pe identificarea a 24 membri cu drepturi depline, după
cum urmează:
a. 13 membri autorități publice centrale, luând în considerare asigurarea președinției CM POIM de
către Ministerul Fondurilor Europene și structurile responsabile cu politica publică relevante
pentru domeniile finanțate prin POIM:
1. Autoritatea de Management pentru POIM
2. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Afaceri Europene și Relații
Internaționale
3. Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Management și Strategie
4. Ministerul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Mediu și Energie
5. AM PO Capacitate Administrativă 2014-2020
6. AM PO Asistență Tehnică 2014-2020
7. AM POR 2014-2020
8. AM PNDR 2014-2020
9. Ministerul Fondurilor Europene – DG Analiză, Programare și Evaluare
10. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Coordonare de Sistem și Monitorizare
11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – DG Dezvoltare Regională și
Infrastructură
12. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
13. Consiliul Concurenței

b. 11 membri alți parteneri non-instituții publice:
- 2 structuri asociative autorități locale (ex. UNCJR / AMR)
- 2 structuri asociative ale beneficiarilor din sectorul de mediu (ex. ARA, COGEN, REMAT)
- 2 structuri asociative / transport (ex. Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România,
Asociaţia Inginerilor Feroviari din România)
- 1 reprezentant societate civilă / parteneri socio-economici reprezentativi pentru sectorul de
energie
- 2 ONG-uri mediu
- 1 instituție academică / universitară
- 1 Cameră de Comerț
Structura propusă a urmărit asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru
implementarea POIM. În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea
civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare
formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora (a se vedea secţiunea privind
procedura de selecţie a selecție a partenerilor non-instituții publice din cadrul CM POIM).
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II.

Membri CM POIM cu statut de observatori permanenți
1. Comisia Europeană
2. Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare și Plată
3. Autoritatea de Audit
4. Organismul Intermediar pentru Energie
5. Directorii structurilor din cadrul AM POIM, inclusiv OIR-uri pe mediu
6. Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Energiei
7. AM PO Competitivitate
8. ADI ITI Delta Dunării
9. JASPERS, BEI, BERD
10. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
11. MMFPSPV prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD)
12. Ministerul Afacerilor Externe - punct de contact pentru Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
13. Ministerul Sănătăţii
Beneficiari din sectorul de transport:
14. CNADNR
15. CFR Infrastructură
16. METROREX
17. ANAF/Direcția Generală a Vămilor
Beneficiari din sectorul de mediu:
18. Inspectoratul General pentru Situații de urgență
19. Administrația Națională ”Apele Române”
20. Primăria Municipiului București
Beneficiari din sectorul de energie:
21. TRANSGAZ
22. TRANSELECTRICA

III.

Alţi inivitaţi
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – DG Dezvoltare Regională şi
Infrastructură
2. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - DG Ape
3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - DG Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe
Periculoase
4. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate
5. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - DG Evaluare Impact şi Controlul Poluării
6. Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Rutier
7. Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Feroviar
8. Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Navalul
9. Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Aerian
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PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR NON-INSTITUȚIII PUBLICE DIN CADRUL CM POIM
Criterii de selecție a partenerilor non-instituții publice pentru CM POIM 2014 - 2020
Organizațiile partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă vor
fi selectate, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii, în urma exprimării interesului
acestora. În acest sens, Autoritatea de Management va face publică, pe pagina web proprie
(www.fonduri-ue.ro), intenţia de a identifica parteneri relevanți pentru CM POIM din rândul
organizaţiilor partenerilor economici și sociali, al organismelor care reprezintă societatea civilă și
dintre instituţiile de învățământ superior acreditate, menţionând totodată principalele activităţi
legate de monitorizarea POIM şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.
Partenerii vor fi aleși dintre organizațiile care au răspuns anunţului public. În cazul în care pentru
anumite categorii de parteneri nu vor fi depuse formulare de intenţie, AM POIM va transmite invitații
partenerilor relevanți pentru categoriile neacoperite pe baza experinței anterioare.
Potrivit alin. (2) al art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, 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.
Principalele criterii de selecție, fiecare dintre acestea fiind punctate cu maxim 2 puncte (conform
grilei de evaluare):
1. Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru sectoarele finanțate din POIM
2. Reprezentativitatea organizației (tipul, dimensiunea / numărul membrilor reprezentați,
reprezentativitatea geografică etc.)
3. Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2007-2013 relevante pentru
domeniile finanțate din POIM
4. Implicarea în procesul de programare 2014-2020 (opinii/puncte de vedere transmise în
procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat sau a POIM)
5. Implicarea în proiecte cofinanțate din fonduri europene pentru domeniile relevante ale POIM.
Etapele procedurii de selecție
Procedura de selecție a membrilor non-instituții publice ai CM POIM constă din următoarele etape:
1. Publicarea anunțului privind selecția partenerilor non-instituții publice din cadrul CM POIM
(parteneri economici și sociali, organisme care reprezintă societatea civilă la nivel național/
sectorial, regional local, instituții academice/ universitare).
2. Primirea formularelor de intenție
3. Constituirea Comisiei de Selecție
4. Desfășurarea activității Comisiei de Selecție
5. Rezultatele procesului de evaluare
6. Procedura de contestație
7. Rezultatele finale ale procesului de evaluare și selecție (după soluționarea contestațiilor)
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1. Anunțul de selecție prin care Autoritatea de Management invită partenerii economici și sociali și
organismele care reprezintă societatea civilă să își exprime interesul de a participa la selecția
pentru constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, împreună cu Formularul de intenție se publică pe pagina web a MFE - AM POIM
(Anexa 1).
2. Formulare de intenție. Partenerii economici și sociali și organismele care reprezintă societatea
civilă transmit prin poșta electronică Autorității de Management Formularele de intenție
completate, în termen de 5 zile lucrătoare (Anexa 2).
3. Comisia de selecție. AM POIM constituie, prin Decizie a conducătorului acesteia, o Comisie de
selecție a membrilor parteneri non-instituții CM POIM. Comisia de selecție este alcătuită din
președinte (reprezentant al Direcției Coordonare de Sistem din cadrul DG Programe Infrastructură
Mare) și membri (4 persoane: 1 reprezentant AM POS M, 1 reprezentant AM POS T, 1
reprezentant OI Energie - MEIMMMA, 1 reprezentant DG Analiză, Programare și Evaluare) care vor
efectua evaluarea/selecția candidaților, în baza criteriilor de evaluare.
4. Selecție. Membrii Comisiei de selecție evaluează independent formularul de intenție, completează
și semnează grilele de evaluare, acordând punctaj fiecărui candidat.
Evaluarea punctajului fiecărui formular de intenție se realizează în baza grilei de selecţie detaliate
(Anexa 3). Grila de evaluare cuprinde 2 secțiuni:
1. Criterii de calificare (eliminatorii)
2. Criterii de selecție
Criteriile de calificare sunt eliminatorii. Partenerii economici și sociali sau organismele care
reprezintă societatea civilă trebuie să îndeplinească criteriile de calificare pentru a fi evaluați mai
departe conform criteriilor de selecție.
Unele criterii de selecţie cuprind un număr diferit de subcriterii. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu
a fost stabilit un punctaj maxim. Punctajul acordat pe subcriterii reprezintă o valoare cu zecimale,
situată între 0 şi punctajul maxim pentru fiecare subcriteriu (Anexa 3). Scorul final se va calcula
prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei trei evaluatori.
Varianta finală a fiecărei grile va fi arhivată. Doar grilele finale se vor imprima şi semna de către
evaluatori, urmând a fi arhivate şi în format tipărit.
5. Proces de evaluare. Președintele comisiei elaborează Lista prealabilă a candidaților declarați
admiși ca urmare a procesului de selecției membrilor CM POIM 2014-2020, precum și Raportul
Procedurii de Selecție a Membrilor CM POIM2014-2020. Ierarhizarea candidaturilor va ține cont
de numărul organizațiilor predefinite în procedura de selecție, neexistând o concurență directă
între tipologiile de candidați care intră în categoria “Alți parteneri”.
Lista prealabilă a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CM POIM 2014-2020 va
fi publicată pe site-ul AM, cel târziu 1 zi de la transmiterea oficială a corespondeţei privind
aprobarea prealabilă/respingerea candidaturii.
În urma procesului de evaluare, pentru fiecare candidat, președintele Comisiei întocmește, după
caz, în funcție de rezultatul evaluării:
• Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă candidaturii (Anexa 4)
• Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii (Anexa 5)
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6. Procedura de contestații constă în următoarele etape:
6.1. Depunerea contestațiilor. Candidații declarați respinși au dreptul de a pot contesta decizia de
respingere în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a AM a Listei prealabile a
candidaților declarați admiși urmare a selecției membrilor CM POIM 2014-2020. Contestația se poate
depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poștă, numai la registratura
MFE, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, București.
6.2. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Autoritatea de Management constituie,
prin Decizie a conducătorului acesteia, o Comisie de soluționare a contestațiilor depuse de candidații
declarați respinși în urma procesului de selecție a non-institușii publice în Comitetul de Monitorizare
pentru POIM. Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din 5 persoane (președinte și 4
membri) care asigură soluționarea contestațiilor candidaților declarați respinși, în baza criteriilor de
evaluare.
6.3. 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
prezentat la punctul 5.
Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei patru
evaluatori. Varianta finală a fiecărei grile va fi arhivată. Doar grilele finale se vor imprima şi semna de
către evaluatori, urmând a fi arhivate şi în format tipărit.
7. Rezultatele finale ale procesului de evaluare și selecţie (după soluționarea contestațiilor)
După finalizarea procesului de soluţionare a contestaţiilor, Preşedintele Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor va elabora:
1. Raportul de selecție final
2. Lista finală a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CM POIM 2014-2020
3. Lista finală a candidaților declarați respinși urmare selecției membrilor CM POIM 2014-2020
4. Scrisorile de aprobare şi de respingere revizuite în urma soluționării contestațiilor (Anexele 6 și 7)
Documentele mai sus menţionate sunt aprobate şi semnate de către Directorul General al Direcției
Generale care îndeplinește funcția de AM POIM – DG Programe Infrastructură Mare.
În urma procesului de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei elaborează Lista finală a
candidaților declarați admiși urmare a selecției membrilor CM POIM 2014-2020, precum și Raportul
privind selecția Membrilor CM POIM 2014-2020. Lista finală a candidaților la selecția membrilor CM
POIM 2014-2020 este publicată pe pagina web a AM, cel târziu 1 zi de la transmiterea oficială a
corespondeţei privind finalizarea procedurii de selecţie.
Lista finală a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CM POIM 2014-2020 va
cuprinde atât candidaturile selectate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie, cât şi în cadrul
procesului de soluţionare a contestaţiilor, ierarhizate în ordine alfabetică, pe domenii.
Pentru candidaturile respinse după soluţionarea contestaţiilor, președintele Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor va elabora Scrisoarea de informare privind respingerea candidaturii în urma soluţionării
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contestaţiei, care va fi semnată de directorul general al AM. Scrisoarea de informare privind
respingerea candidaturii în urma soluţionării contestaţiei împreună cu grilele de evaluare scanate
(care nu vor conţine identitatea şi semnătura evaluatorilor) vor fi comunicate contestatarilor.
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 POIM.
Se va nominaliza 1 membru titular, respectiv 1 membru supleant de către fiecare organizație, printr-o
procedură în acord cu prevederile articolului 48 din Regulamentului (UE) nr.1303/2013 alin. 1,
potrivit cărora “(cei 2 membri urmând a fi desemnaţi în scris). Reprezentanții partenerilor sunt
delegați să participe la comitetul de monitorizare de către respectivii parteneri pe baza unor
proceduri transparente”.
De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere respectarea
principiului egalității de șanse între femei și bărbați (transpunerea prevederilor articolului 7 din
Regulamentului (UE) nr.1303/2013).

FUNCȚIONAREA CM POIM 2014 - 2020 PRIN GRUPURI TEHNICE DE LUCRU
În cadrul Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020 vor fi organizate trei Grupuri Tehnice de
Lucru pentru principalele sectoare finanțate, în cadrul cărora pot fi organizate diverse sub-grupuri de
lucru tematice (în funcţie de nevoi):
• GTL Infrastructură de Transport (ex. sub grupuri de lucru pentru intermodal, siguranță rutieră,
reforma feroviară)
• GTL Mediu (ex. sub grupuri de lucru pentru apă, biodiversitate, deșeuri, prevenirea
inundațiilor)
• GTL Energie (ex. sub grupuri de lucru pentru măsurare inteligentă, cogenerare și producție de
energie din resurse regenerabile, monitorizare inteligentă)
Grupurile tehnice de lucru vor fi formate din membri ai Comitetelor Consultative Tematice constituite
pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020, precum și din alte structuri care își manifestă
interesul de a participa la lucrările CM POIM, dar care nu pot fi selectați ca urmare a numărului
limitat de locuri.
Grupurile tehnice de lucru vor avea ca rol pregătirea reuniunilor comitetului de monitorizare, prin
consultarea de către AM POIM asupra informațiilor ce vor fi prezentate, dar și prin preluarea
propunerilor formulate în cadrul Grupului de Lucru. Aceste GTL se vor întruni cu două săptămâni
înainte de fiecare reuniune a CM. Fiecare GTL își va desemna un participant – membru al CM, să
prezinte punctul de vedere al GTL asupra subiectelor dezbătute și documentelor prezentate.
Grupurile tehnice de lucru vor fi consultate și în procesul de elaborare a Ghidurilor Solicitantului,
precum și cu privire la orice subiect relevant pentru implementarea și monitorizarea POIM 20142020. Membrii grupurilor tehnice de lucru pot participa la reuniunile grupurilor de lucru funcționale
subsecvente CCMAP, în cazul în care tematica orizontală dezbătută are implicații asupra
implementării POIM.
Notă: Prezenta metodologie va face parte integrantă din Procedura de funcționare a Comitetului
de Monitorizare a POIM 2014-2020
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Anexa 1
Anunţ privind selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului
Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene lansează procesul de constituire a Comitetul de Monitorizare a
Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
CM POIM 2014-2020 este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol
decizional strategic în procesul de implementare a POIM 2014-2020 care se va reuni pe parcursul
întregii perioade de programare 2014- 2020, pentru a examina implementarea programului şi
progrele înregistrate în cadrul POIM 2014-2020.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicaţi ca membri ai comitetului, MFE invită
organizaţiile interesate din rîndul partenerilor relevanţi din mediul economic, social, universitar şi din
societatea civilă să işi exprime interesul pentru participarea la CM POIM 2014-2020, prin completarea
formularului de intenţie ataşat şi transmiterea acestuia pe adresa: contact.minister@fonduri-ue.ro.
Partenerii economici şi sociali şi organismele care reprezintă societatea civilă transmit prin poştă
electronică Autorităţii de Management Formularul de intenţie completat, în termen de 5 zile
lucrătoare.
În cadrul acestui proces vor fi selectate 11 entităţi, conformitate cu Metodologia privind constituirea
Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. În cadrul
acestui proces vor fi selectate 11 entităţi. În cadrul procesului de selecţie AM POIM va lua în
considerare asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea
POIM 2014-2020.
În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o
organizaţie de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de
intenţie transmise individual de către membrii acestora.
În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o
organizaţie de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de
intenţie transmise individual de către membrii acestora.
De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM a instituţiilor pentru care au fost
înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri
europene în perioada de programare 2007-2013.
În urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POIM, va solicita nominalizarea
participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

Bucureşti, Bd Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, 030669, România, tel. 0372838512, fax. 0372838502

Anexa 2
Formular de intenție privind participarea la Comitetul de monitorizare a Programului operațional
Infrastructura Mare
(2014-2020)
Toate câmpurile sunt obligatorii. Formularul completat se va transmite, atât scanat (cu semnătură și
ștampilă) cât și în format editabil, pe adresa contact minister@fonduri-ue.ro până la data de ....
1)Denumirea organizației:……………….......................................................…………………..…………………….…
2) Adresa poștală completă (județ, localitate, cod, strada, număr):…………....................................……..

3) Codul de înregistrare fiscală/ nr. înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:
………………………………………………………………………………….....................................................................……
4) Telefon, fax, e-mail organizație: ………………….................................................………..………………….…
…….………………………………………………………………..................................................................………….……..
5) Reprezentant legal (Nume, prenume, funcție): …………….......................................……………………….
………………………………………………………………………………...................................................................………

6) Persoana de contact (Nume, prenume, funcție, date de contact):…………..........................…….….
………………………………………………………………………………………

7) Organizația nu a făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația
Se alege o singură variantă de răspuns:
DA
NU

I.

Relevanța domeniului de activitate al organizației pentru sectoarele finanțate din POIM

8) Vă rugăm să indicați domeniul relevant finanţat din Programului Operațional Infrastructura Mare
2014-2020 pe care organizația dumneavoastră îl reprezintă:
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………….
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II.

Reprezentativitatea organizației (tipul, dimensiunea / numărul membrilor reprezentați,
reprezentativitatea geografică etc.)

9) 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 sectorul de
transport / domeniile finanţate din POIM
Asociații profesionale care reprezintă interesele generale relevante pentru sectorul de
mediu / domeniile finanţate din POIM
Asociații profesionale care reprezintă interesele generale relevante pentru sectorul de
energie / domeniile finanţate din POIM
Camere de Comerț
Structuri asociative autorități publice locale
Organizații care reprezintă societatea civilă în domeniul protecţie mediului, cum ar fi: organizații
neguvernamentale și organizații care promovează protecţia mediului ca principiu orizontal
Instituţia reprezentativă pentru mediul academic şi universitar
10) Reprezentativitatea organizației:
Se alege o singură variantă de răspuns:
Locală
Regională
Națională
Sectorială
11) Vă rugăm să descrieți natura, dimensiunea și acoperirea geografică a grupului țintă al
organizației/ beneficiarilor activității acesteia/ numărul de membri în cazul organizațiilor partenerilor
sociali / dimesniunea grupului ţintă pentru ONG-uri, cât și pentru partenerii sociali și economici, după
caz.
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………….
III.

Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2007-2013

12) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în structurile parteneriale
aferente programelor operaţionale 2007-2013, relevante pentru domeniile finanţate prin Programul
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
Se alege o singură variantă de răspuns:
DA
NU
Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit
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……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………….
IV.

Implicarea în procesul de programare 2014-2020 (opinii/puncte de vedere transmise în
procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat sau a POIM) şi motivaţia participării în
CM POIM

13) Vă rugăm să indicați dacă organizația dumneavoastră a fost implicată în elaborarea Acordului de
Parteneriat (pentru domeniile relevante pentru POIM) sau a Programului Operațional Infrastructura
Mare 2014-2020.
Se alege o singură variantă de răspuns:
DA
NU
Dacă DA, descrieți succint modalitatea prin care ați contribuit
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………….
14) Vă rugăm să detaliați modul în care preconizați că participarea organizației dumneavoastră va
aduce valoare adăugată activității Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………..

V.

Implicarea în proiecte cofinanțate din fonduri europene pentru domeniile relevante ale
POIM.

15) Vă rugăm să enumerați și să descrieți sintetic principalele acțiuni/proiecte relevante pentru
domeniul menționat la punctul 8), pe care organizația dumneavoastră le-a inițiat, implementat sau
susţinut active în ultimii 5 ani (structurile asociative sunt invitate să prezinte atât experienţa 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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………..

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 și stampilă
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Anexa 3
Grila de evaluare pentru selecția membrilor Comitetului de Monitorizare a
Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020

Organizațiile partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă vor fi
selectate, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii, în urma exprimării interesului
acestora. În acest sens, Autoritatea de Management va face publică, pe pagina web proprie, intenţia
de a identifica parteneri relevanți pentru CM POIM din rândul organizaţiilor partenerilor economici și
sociali, ai organismelor care reprezintă societatea civilă şi dintre instituţiile de învățământ superior
acreditate, menţionând totodată principalele activităţi legate de monitorizarea POIM şi condiţiile
minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.
Partenerii vor fi aleși dintre organizațiile care au răspuns anunţului public. În cazul în care pentru
anumite categorii de parteneri nu vor fi depuse formulare de intenţie, AM POIM va transmite invitații
partenerilor relevanți pentru categoriile neacoperite pe baza experinței anterioare.
Potrivit alin. (2) al art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în cazul în care autoritățile publice, partenerii economici și sociali, 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. În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac
parte dintr-o organizație de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare
formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora.
Structura propusă a urmărit asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru
implementarea POIM, ale tipurilor de beneficiari și obiectivului de a asigura inclusiv monitorizarea
impactului asupra mediului, după cum urmează:
- 2 structuri asociative autorități locale (ex. UNCJR / AMR)
- 2 structuri asociative ale beneficiarilor din sectorul de mediu (ex. ARA, COGEN, REMAT)
- 2 structuri asociative / transport (ex. Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România,
Asociaţia Inginerilor Feroviari din România)
- 1 reprezentant societate civilă / parteneri socio-economici reprezentativi pentru sectorul de
energie
- 2 ONG-uri mediu
- 1 instituție academică / universitară
- 1 Cameră de Comerț
Principalele criterii de selecție, fiecare dintre acestea fiind punctate cu maxim 2 puncte (conform grilei
de evaluare):
-

Relevanţa domeniului de activitate al organizației pentru sectoarele finanțate din POIM
Reprezentativitatea organizației (tipul, dimensiunea / numărul membrilor reprezentați,
reprezentativitatea geografică etc.)
Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 2007-2013
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-

Implicarea în procesul de programare 2014-2020 (opinii/puncte de vedere transmise în
procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat sau a POIM)
Implicarea în proiecte cofinanțate din fonduri europene pentru domeniile relevante ale POIM

Grila de evaluare
Nr.
crt.
1.

DA

CRITERII DE CALIFICARE

NU

Să fie înregistrate/ autorizate în mod corespunzător

2.

Să nu fi făcut obiectivul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă
legislaţia acestui domeniu

3.

Să işi asume corectitudinea datelor furnizate în formularul de intenţie
în procesul de selecţie a partenerilor CM POIM 2014/ 2020

Nr.
crt.

CRITERII DE SELECŢIE

1.

Relevanţa domeniului de activitate al organizației pentru sectoarele
finanțate din POIM:
- Transport (rutier, feroviar, naval, aerian, intermodal)
- Mediu (apă, deşeuri, biodiversitate, situri contaminate,
prevenirea inundaţiilor, managementul riscului)
- Energie (termoficare, resurse regenerabile, distribuţie şi
transport energie electrică, audit energetic)
- Protecţia mediului: principiu orizontal
- Altele

Punctaj
Minimax

Secţiunea
corespondentă
din formularul
de intenţie

0-2

8

0-2

9-11

Se va acorda punctaj maxim dacă se demonstrează direct relevanţa pentru
primele domenii enumerate, un punct dacă există o relaţie indirectă cu domeniile
menţionate, 0 puncte dacă domeniul reprezentant nu este relevant pentru POIM

2.

Reprezentativitatea organizației (tipul, dimensiunea / numărul
membrilor reprezentați, reprezentativitatea geografică etc.)
- reprezentarea la nivel local/regional/ național/sectorial
- numărul total de membri pentru partenerii economici și
sociali
- dimensiunea grupului țintă atât pentru organizații care
reprezintă societatea civilă, cât și pentru partenerii sociali și
economici, după caz.

Se va acorda punctaj maxim dacă reprezentativitatea este la nivel naţional
/sectorial pentru sectoarele vizate, un punct dacă reprezentativitatea este
regională / locală sau acoperă doar parţial un sector, 0 puncte dacă nu este
acoperit niciunul dintre criteriile de reprezentativitate
Numărul total de membri şi /sau dimensiunea grupului ţintă va fi punctat în
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Nr.
crt.

CRITERII DE SELECŢIE

Punctaj
Minimax

Secţiunea
corespondentă
din formularul
de intenţie

0-2

12

0-2

13 -14

0-2

15

ordine descrescătoare a numărului prezentat de cei care depun candidaturi
Se va face o medie între punctajele primite pentru cele două subcriterii, fiecare
reprezentând 50% din punctaj

3.

Implicarea în structuri parteneriale aferente programelor 20072013:
- POS Mediu 2007-2013
- POS Transport 2007-2013
- POS CCE 2007-2013
- Altele
Se va acorda punctaj maxim dacă participarea a vizat structurile celor trei PO
2007-2013 menţionate, un punct dacă se demonstrează participarea în alte
structuri parteneriale ale PO 2007-2013, 0 puncte dacă răspunsul nu acoperă
cerineţele

4.

Implicarea în procesul de programare 2014-2020 (opinii/puncte de
vedere transmise în procesul de elaborare a Acordului de
Parteneriat sau a POIM)
Punctajul va acordat în funcţie de relevanţa contribuţiei în procesul de
programare şi activitatea derulată în acest proces

5.

Implicarea în proiecte cofinanțate din fonduri europene pentru
domeniile relevante ale POIM:
- Obiectivele şi bugetul proiectelor promovate sau susţinute
- Obiectivele şi volumul investiţiilor promovate de membrii
asociaţiei
Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare în funcţie de propunerile primite.
EX: propunerile primite cu cel mai mare buget/ volum al investiţiilor şi cel mai
mare grad de atingere a rezultatelor vor primi maximum de punctaj, celelalte
propuneri urmând a primi punctaj proporţional descrescător (raportat la
maximum)
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Anexa 4
Scrisoare de informare privind aprobarea prealabilă a candidaturii

Către, ……………………….
doamnei/domnului ………………..

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor
relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
(CM POIM), candidatura organizației coordonate a fost selectată şi declarată admisă.
Vă informăm că Lista finală a candidaților declarați admiși urmare selecției membrilor CM POIM 20142020 va fi publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene după soluționarea contestațiilor.

Cu stimă,

…………….
Director General
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Anexa 5
Scrisoare de informare privind respingerea candidaturii

Către, ……………………….
doamnei/domnului ………………..

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor
relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
(CM POIM), candidatura organizației coordonate a fost declarată respinsă.
Decizia Autorității de Management privind rezultatul procedurii de selecție poate fi contestată în
termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării Anunțului privind rezultatul procedurii de selecție
a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020.
Contestația se poate depune personal în zilele lucrătoare numai la registratura Ministerului Fondurilor
Europene, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, București.
Vă mulțumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare.
Cu stimă,
………………………….
Director General
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Anexa 6
Scrisoare de informare privind aprobarea candidaturii revizuită în urma soluționării contestațiilor

Către,……………………….
doamnei/domnului ………………..

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor
relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
(CM POIM), candidatura organizației coordonate a fost selectată şi declarată admisă.
În acest context, vă adresăm invitația de a ne transmite nominalizările în scris reprezentanţilor
organizației în cadrul CM POIM 2014-2020, un membru titular și un membru supleant, în acord cu
prevederile articolului 48 din Regulamentului (UE) nr.1303/2013 alin. 1, potrivit cărora “(……..)
Reprezentanții partenerilor sunt delegați să participe la comitetul de monitorizare de către respectivii
parteneri pe baza unor proceduri transparente.”
Pentru a asigura transpunerea prevederilor articolului 7 din Regulamentului (UE) nr.1303/2013 la
nivelul CM POIM 2014-2020, vă rugăm ca în procesul de desemnare a membrilor, să aveţi în vedere
respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Nominalizările organizaţiei dumneavoastră vor fi înaintate pe adresa contact.minister@fonduri-ue.ro,
până la data de …………………………….

Cu stimă,

…………………..
Director General

Bucureşti, Bd Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, 030669, România, tel. 0372838512, fax. 0372838502

Anexa 7
Scrisoare de informare privind respingerea candidaturii revizuită în urma soluționării contestațiilor

Către,……………………….
doamnei/domnului ………………..

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor
relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
(CM POIM), candidatura organizației coordonate fost declarată respinsă.
Având în vedere profilul organizației, vă invităm să fiți membru în Grupului Tehnic de Lucru.......
În condițiile în care sunteți interesat de această calitate, vă adresăm invitația de a nominaliza în scris
reprezentanţii organizației în cadrul GTL ......constituit în cadrul CM POIM 2014-2020, un membru
titular și un membru supleant.
Nominalizările organizaţiei dumneavoastră vor fi înaintate pe adresa contact.minister@fonduriue.ro, până la data de …………………………….

Cu stimă,

………………………….
Director General

Bucureşti, Bd Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, 030669, România, tel. 0372838512, fax. 0372838502

