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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI

CORELARE NORD-EST (CRESC NORD-EST)

CAPITOLUL I
Definiţiile aplicabile Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare Nord-Est

Art.1 – În înţelesul prezentului regulament următorii termeni se definesc
astfel:

(1) Programul Operaţional Regional – Programul Operaţional Regional 2007 –
2013, document elaborat de România pe baza Cadrului Strategic Naţional de
Referinţă 2007-2013 şi a unei strategii naţionale  de dezvoltare regională
implementată printr-un set de axe prioritare şi domenii majore de
intervenţie,finanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi aprobat
de Comisia Europeană.
(2) Autoritate de Management – autoritatea publică naţională d esemnată să
gestioneze un program operaţional sau Programul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală.
(3) Organism Intermediar – organism public sau privat, care îndeplineşte
atribuţiile delegate de autoritatea de management coordonatoare în relaţia cu
beneficiarii responsabili de implementarea operaţiunilor şi/sau proiectelor.
(4) Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) Nord-Est –
organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării
gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional
contribuie la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii, precum şi
în scopul corelării în regiune a proiectelor finanţate/ finanţabile din fonduri
publice.
(5) Secretariatul CRESC – structura din cadrul Organismului Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional care funcţionează în cadrul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, asigurând organizarea şi buna desfăşurare a
şedinţelor CRESC Nord-Est.
 (6) Membru titular – reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale din
regiune, membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est sau
reprezentant al mediului socio - economic aşa cum este prevăzut în HG nr.
764/2007, Anexa nr. 1, Capitolul I, aliniatele 1 şi 2, validat de către Consiliul
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi membru cu drept de vot în cadrul
CRESC Nord-Est.
 (7) Membru supleant – reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale
din regiune, membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regi onală Nord-Est sau
reprezentant al mediului socio -economic aşa cum este prevăzut în HG nr.
764/2007, Anexa nr. 1, Capitolul I, aliniatele 1 şi 2, validat de către Consiliul
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pentru Dezvoltare Regională Nord-Est; este persoana care înlocuieşte la
şedinţele CRESC Nord-Est membrul titular, în caz de absenţă a acestuia, având
aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrul titular.
 (8) Observator – reprezentant al autorităţilor de management / organismelor
intermediare pentru programe finanţate din fonduri publice , care participă la
şedinţele CRESC Nord-Est, având rol consultativ şi de informare, fără a avea
drept de vot la discuţiile de evaluare strategică. Observatorul are drept de vot în
cadrul discuţiilor de corelare regională.
(9) Invitat – persoana desemnată să participe la şedinţele CRESC Nord-Est în
baza invitaţiei transmise instituţiilor administraţiei publice centrale/ locale sau
altor instituţii relevante din regiune şi a nominalizării din partea şefului instituţiei
respective.
(10) Corelare – procesul de armonizare în timp şi spaţiu a rezultatelor proiectelor
propuse spre finanţare sau în curs de implementare prin toate programele
finanţate din fonduri publice pentru a răspunde obiectivelor strategiei de
dezvoltare a regiunii.
(11) Evaluare strategică – procesul de stabilire a gradului în care proiectele
finanţabile in cadrul Programului Operaţional Regional contribuie la atingerea
obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii, precum şi de prioritizare a acestor
proiecte.
(12) Recomandare – acţiunea prin care se formulează propuneri, soluţii la
punctele de discuţie aflate pe agenda CRESC Nord-Est, fără a avea caracter
obligatoriu.
(13) Documente de evaluare strategică – set de acte care sunt puse la dispoziţia
membrilor CRESC Nord-Est şi pe baza cărora sunt evaluate şi prioritizate din
punct de vedere strategic proiectele propuse spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional:
a) Programul Operaţional Regional
b) Strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est
c) Lista proiectelor propuse spre eva luare pe axe prioritare şi domenii majore de
intervenţie
d) Rezumatele proiectelor
e) Grila de evaluare strategică
(14) Documente de corelare regională – set de acte care sunt puse la dispoziţia
membrilor şi observatorilor CRESC Nord-Est şi pe baza cărora se emit opinii şi
recomandări privind corelarea proiectelor la nivel regional:
a) Programul Operaţional Regional
b) Strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est
c) Lista proiectelor finanţate/ finanţabile la nivel regional din fonduri publice
d) Programele Operaţionale
e) Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
(15) Criterii de evaluare strategică – set de norme pe baza cărora se face
prioritizarea proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional.
(16) Programe Operaţionale – următoarele documente prezentate de România în
calitate de stat membru şi adoptate de Comisia Europeană, care definesc o



3

strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi,
pentru a căror finanţare se utilizează instrumentele st ructurale:
a) Programul Operaţional Regional
b) Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
c) Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
d) Programul Operaţional Sectorial Mediu
e) Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Capacităţii Administrative
f) Programul Operaţional Sectorial Transport
g) Programe de Cooperare Teritorială Europeană

CAPITOLUL II

Organizarea Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare
Nord-Est

Art.1 – In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 746 / 2007 se
constituie Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord -Est format
din 24 de membri cu drept de vot.

Art.2 – Membrii şi observatorii CRESC sunt persoane cu drept de decizie sau
reprezentanţi mandataţi ai acestor instituţii

Art.3 – Fiecare dintre instituţiile / organizaţiile reprezentate în CRESC Nord -Est
desemnează un membru titular şi un membru supleant, pentru a participa la
şedinţele CRESC Nord-Est. In caz de indisponibilitate a membrului  titular, locul
său în cadrul şedinţei va fi luat de membrul supleant.

Art 4 - Se desemnează ca membri, titulari şi supleanţi, ai CRESC Nord -Est câte
8 reprezentanţi din fiecare judeţ component al regiunii, după cum urmează:

a. 4 membri titulari:
∙ 2 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Preşedintele Consiliului Judeţean şi un primar de municipiu, membri ai
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord -Est;
∙ 2 reprezentanti ai mediului economico – social, din cadrul
organizaţiilor stabilite conform art. 6 alin (4) al prezentului regulament.

b. 4 membri supleanţi:
∙ 2 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, din cadrul
aceloraşi instituţii la care se face referire la pct. a al prezentului articol ;
∙ 2 reprezentanti ai mediului economico - social, din cadrul aceloraşi
organizaţii la care se face referire la pct. a al prezentului articol
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Art.5 –

(1) Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale , Autorităţile de
Management/ Organismele Intermediare reprezentate în CRESC Nord -Est îşi
desemnează un observator şi un înlocuitor, pentru a participa la şedinţele
CRESC Nord-Est. In caz de indisponibilitate a observatorului, locul în cadrul
şedinţei va fi luat de înlocuitorul său. Organismele rep rezentate in CRESC Nord-
Est si persoanele nominalizate sunt cele prezentate in Anexa 3 a prezentului
regulament.

(2) Numirea, revocarea sau înlocuirea membrilor CRESC Nord -Est se face prin
Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord Est.
(3) Desemnarea membrilor CRESC Nord -Est, titulari si supleanţi, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale se face de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională
Nord Est, pe baza metodologiei proprii.

(4) Desemnarea membrilor CRESC Nord -Est, titulari si supleanţi, reprezentanţi ai
mediului economico-social se face de către Consiliul pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est prin consultarea instituţiilor, organizaţiilor şi/sau structurilor
relevante, dintre cele enumerate după cum urmează:

 Organizaţii culturale
 Organizaţii pentru tineret
 Organizaţii sportive
 Organizaţii religioase ale cultelor
 Organizaţii reprezentative ale minorităţilor naţionale
 Organizaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
 Organizaţii ale unităţilor de învăţământ universitar
 Federaţii ale sindicatelor
 Federaţii ale patronatelor
 Organizaţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii
 Organizaţii pentru protejarea şi ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi
 Organizaţii pentru ajutorarea categoriilor defavorizate
 Organizaţii ale pensionarilor
 Organizaţii pentru egalitatea de şanse
 Organizaţii pentru protecţia mediului
 Organizaţii implicate în dezvoltarea locală/ regională
 Organizaţii profesionale în domeniul dezvoltării regionale

Art. 6 - Preşedintele CRESC Nord-Est este ales dintre membrii CRE SC Nord-
Est, fiind membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi
preşedinte de Consiliu Judeţean.

Vicepreşedintele CRESC Nord -Est este ales dintre membri CRESC Nord -Est,
fiind membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est si preşedinte
de Consiliu Judeţean.
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La şedinţele CRESC Nord-Est participă în calitate de observatori reprezentanţi
desemnaţi ai Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,
Autorităţilor de Management şi/sau după caz Organismelor Intermediare pe ntru
Programele Operaţionale prevăzute la  art. 1, alin. (16) al prezentului regulament
şi pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

La şedinţele CRESC Nord-Est participă în calitate de invitaţi reprezentanţi ai
administraţiei publice centrale sau ai altor instituţii relevante din regiune, care pot
fi consultaţi în domeniul specific de activitate.

CAPITOLUL III

Atribuţiile Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare
Nord-Est

Art. 7 – CRESC Nord-Est îndeplineşte următoarele atrib uţii:
(a) Evaluează strategic proiectele depuse la nivel regional pentru finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional şi stabileşte prioritizarea acestora;
(b) Aprobă lista proiectelor prioritare pentru regiune în vederea finanţării în cadrul
Programului Operaţional Regional;
(c) Emite opinii şi recomandări privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare
Nord-Est a proiectelor finanţate/ finanţabile din fonduri publice;
(d) Recomandă Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Regional completarea, revizuirea şi/sau înlocuirea unor criterii de evaluare
strategică;
(e) Recomandă Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Regional realocări financiare  în regiunea  Nord-Est între domeniile de intervenţie
din cadrul axelor prioritare şi între axele prioritare, pe baza analizei gradului de
contractare şi implicit a numărului de proiecte sustenabile care pot fi contractate,
în vederea supunerii spre aproba rea Comitetului de Monitorizare al Programului
Operaţional Regional.
(f) Recomandă Autorităţilor de Management / Organismelor Intermediare ale
Programelor Operaţionale, Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, şi
instituţiilor care gestionează progra me finanţate din fonduri publice, direcţii de
acţiune în scopul corelării programelor în regiunea  Nord -Est.
(g) Aprobă rapoartele semestriale şi anuale de activitate ale CRESC Nord -Est.

Art. 8 – Preşedintele CRESC Nord -Est îndeplineşte următoarele atrib uţii
principale:
(a) propune convocarea, coordonează pregătirea şi conduce şedinţele CRESC
Nord-Est;
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(b) aprobă proiectul ordinii de zi a şedinţei, listele cu invitaţi, precum şi
documentele ce urmează să fie transmise tuturor participanţilor la şedinţă;
(c) semnează hotărârile CRESC Nord -Est şi procesele-verbale ale şedinţelor;
(d) reprezintă CRESC Nord-Est în relaţiile cu orice organism din ţară şi din
străinătate.
(e) poate solicita Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord -Est elaborarea
unor analize şi studii pentru a fundamenta deciziile care urmează a fi luate în
cadrul CRESC Nord-Est.

Art. 9 - Secretariatul CRESC Nord-Est îndeplineşte următoarele activităţi
principale:
(a) asigură pregătirea logistică a şedinţelor CRESC Nord -Est;
(b) elaborează şi supune aprobării preşedintelui CRESC Nord -Est documentele
necesare convocării şedinţelor organizate;
(c) transmite membrilor şi observatorilor invitaţiile la şedinţele CRESC Nord -Est
precum şi documentele necesare desfăşurării acestora;
(d) publică pe pagina de internet a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord -
Est, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi a şedinţelor, precum şi
documentele a căror publicare se stabi leşte de către preşedintele CRESC Nord -
Est;
 (e) întocmeşte procesul -verbal al şedinţelor CRESC Nord -Est şi transmite forma
finală a acestuia, semnată de preşedinte, tuturor membrilor şi observatorilor în
termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a a vut loc şedinţa;
(f) constituie un registru special de evidenţă a hotărârilor şi recomandărilor
CRESC Nord-Est;
(g) asigură activităţile de arhivare a documentelor destinate CRESC Nord -Est;
(h) transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Ope raţional
Regional lista cu deciziile CRESC Nord -Est, pentru fiecare proiect supus
evaluării strategice;
(i) transmite către Autorităţile de Management şi / sau Organismele Intermediare,
precum şi către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structur ale
recomandările relevante rezultate în urma sesiunilor de corelare regională;
(j) asigură comunicarea cu instituţiile / organizaţiile care au desemnat membri şi
observatori în CRESC Nord-Est şi asigură legătura permanentă între CRESC
Nord-Est şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.
(k) redactează rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de activitate ale
CRESC Nord-Est şi le transmite Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional Regional, în maxim 30 de zile d e la aprobarea lor de către CRESC
Nord-Est.



7

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Comitetului Regional şi Evaluare Strategică şi Corelare
Nord-Est

Art. 10
(1) Secretariatul CRESC Nord -Est propune preşedintelui data de desfăşurare a
şedinţelor CRESC Nord-Est în funcţie de numărul proiectelor depuse la
secretariat în vederea evaluării strategice.
(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data propunerii secretariatului,
preşedintele comunică secretariatului CRESC Nord -Est data şedinţei şi solicită
documentele de evaluare strategică şi/sau corelare regională aferente. Data
stabilită de preşedinte nu poate depăşi cu mai mult de 5 zile lucrătoare data
propusă de secretariatul CRESC Nord -Est.
(3) Şedinţele CRESC Nord-Est se organizează şi la iniţiativa preşedintelui s au a
unei treimi din numărul total al membrilor acestuia, dacă au trecut 30 zile
lucrătoare de la data precedentei şedinţe indiferent de numărul de proiecte
depuse la secretariatul CRESC Nord -Est în vederea evaluării strategice.
(4) Aspecte privind corelarea regională se discută trimestrial în cadrul şedinţelor
CRESC Nord-Est.

Art. 11
(1) Şedinţele CRESC Nord-Est se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin
două treimi din membrii săi.
(2) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (1), şedinţa se amână , urmând să fie
convocată o nouă şedinţă în termen de 5 zile. Şedinţa convocată în urma unei
amânări se desfăşoară fără a fi necesară îndeplinirea prevederilor alin. (1).
Art. 12
(1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor pentru participarea membrilor şi
observatorilor la şedinţele CRESC Nord -Est se fac în scris de către secretariatul
acestuia, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
(2) Invitaţiile la şedinţele CRESC Nord -Est cuprind în mod obligatoriu ziua, ora,
locul desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa paginii de internet care
conţine informaţii privind şedinţa respectivă.
(3) La cererea membrilor sau observatorilor CRESC Nord -Est, ordinea de zi
poate fi completată şi cu alte teme decât cele comunicate iniţial. Decizia asupra
completării ordinii de zi revine Preşedintelui CRESC Nord -Est.

Art.13
 Materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e -mail
participanţilor cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru
şedinţă.
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Art.14
(1) La şedinţele CRESC Nord -Est pot participa numai membrii titulari sau
supleanţii acestora, precum şi observatorii şi persoanele invitate.
(2) În caz de indisponibilitate atât a membrului cât şi a supleantului său, fie
membrul fie supleantul trebuie să transmită în scris secretariatului CRESC Nord -
Est, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţa CRESC
Nord-Est comentariile asupra punctelor din agendă, precum şi motivarea
absenţei.
(3) În cazul în care nici membrul titular  şi nici supleantul său nu participă la două
reuniuni succesive, Preşedintele CRESC Nord -Est poate cere
organismului/instituţiei care i -a desemnat, revocarea lor şi numirea altor
reprezentanţi (membru titular şi supleant).

Art.15
Membrii, titulari şi supleanţi, precum şi observatorii, titulari şi înlocuitori,
desemnaţi, semnează declaraţii de imparţialitate şi confidenţialitate cu ocazia
numirii lor, pentru întreaga perioadă în care vor avea calitatea de membru,
respectiv observator CRESC Nord -Est. De asemenea, invitaţii la şedinţele
CRESC Nord-Est semnează, cu ocazia primei şedinţe la care participă, declaraţii
de imparţialitate şi confidenţialitate. Membrii CRESC Nord -Est nu vor evalua
proiecte propuse de organizaţia din care fac parte şi nu vor partici pa la vot în
cazurile respective.

Art.16
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin privind evaluarea strategică, membrii
CRESC Nord-Est adoptă hotărâri prin consens. În situaţia în care consensul nu
poate fi stabilit, hotărârea se adoptă cu minim două  treimi din totalul voturilor
exprimate.
(2) Hotărârile adoptate se comunică, de drept, membrilor CRESC Nord -Est de
către secretariatul CRESC Nord -Est, în termen de 5 zile lucrătoare de la
adoptare, după semnarea acestora de către preşedinte.
(3) Hotărârile adoptate de CRESC Nord -Est se publică pe pagina de internet a
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord -Est în termen de 10 zile lucrătoare de
la data adoptării acestora.
(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin privind corelarea la nivel regional, CR ESC
Nord-Est face recomandări, în baza consensului membrilor şi observatorilor săi,
iar în situaţia în care consensul nu poate fi stabilit decizia se ia cu minim două
treimi din totalul voturilor exprimate.
(5) Membrii şi observatorii CRESC Nord -Est pot formula observaţii la
recomandările, deciziile şi concluziile CRESC Nord -Est, care vor fi transmise
CRESC Nord-Est prin intermediul secretariatului până cel târziu la data
următoarei şedinţe.
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Art.17
(1) Fiecare şedinţă CRESC Nord -Est se va finaliza prin adoptarea unei hotărâri
cu privire la lista proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional în urma evaluării strategice.
(2) În lipsa unei hotărâri a CRESC Nord -Est emise conform aliniatului (1), lista
proiectelor propuse spre finanţare va fi lista proiectelor propuse spre evaluare pe
axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, aşa cum a fost ea prezentată de
secretariatul  CRESC Nord-Est.

Art.18
(1) Membrii şi observatorii sesizează preşedintelui CRESC Nord -Est, eventuale
nereguli constatate în timpul desfăşurării şedinţelor CRESC Nord -Est. După caz
preşedintele va dispune reluarea procesului de evaluare strategică prin
excluderea membrului/ membrilor faţă de care s -a formulat sesizarea. Vor fi luate
în considerare numai sesizările temeinic fundamentate.
(2) Membrii şi/sau observatorii nemulţumiţi de decizia preşedintelui vor sesiza
printr-o notă temeinic fundamentată Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cu
privire la eventualele nereguli. Sesizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est se va face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei
CRESC Nord-Est. În urma analizei, dacă se dovedeşte că prin acţiunea sa
membrul CRESC Nord-Est a adus atingere rezultatelor procesului de evaluare
strategică, Consiliul pentru Dezvoltare Regională regiunea  Nord -Est poate
decide revocarea acestuia.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 19
(1) Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord -Est îşi
desfăşoară activitatea în baza prezentului reg ulament de organizare şi
funcţionare, care este elaborat de către Secretariatul CRESC Nord-Est, în
conformitate cu modelul cadru de regulament prevăzut in HG nr. 764/2007
pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi
Corelare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al acestora;
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CRESC Nord-Est este avizat de
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional şi este aprobat
de Consiliul pentru Dezvoltare  Regională Nord-Est;
(3) Orice modificare a prezentului regulament se face cu respectarea HG nr.
764/2007 cu avizarea de către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale şi Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional şi
cu aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord -Est.


