
 
 

 

 

Mecanism de selecție privind constituirea unui Focus Grup dedicat 
Priorității 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă în 

cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 
 

1. Context  
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) asigură funcția de 
Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în 
conformitate cu Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării 
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale 
în România. 

În această calitate, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, 
aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.  

Pentru implementarea acestuia, ADR Nord-Est va desfășura activități specifice de 
elaborare a pachetelor de lucru cu privire la condițiile de finanțare, având în vedere, 
totodată, implicarea factorilor interesați și crearea unui proces participativ. 
 
În acest context, ADR Nord-Est își propune să creeze un Focus Grup pentru conturarea 
condițiilor de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, 
Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa. 
 
 

2. Structura Focus Grupului 

Rolul membrilor Focus Grupului va fi de a participa la intalniri de lucru (format fizic sau 
online) și de a oferi expertiză cu privire la conturarea condițiilor de finanțare în cadrul 
Programului Regional Nord-Est 2021-2027 pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai 
competitiva, mai inovativa, care să fie în corelare cu regulamentele și politicile UE și care 
să răspundă nevoilor reale ale pieței privind finanțările europene. 

Din această structură vor face parte reprezentanți ai organizațiilor din Regiunea Nord-Est 
care au experiență profesională de minimum 3 ani în elaborarea  de documentații de 
finanțare pentru proiecte din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare și/sau 
competitivitate pentru mediul privat. 
Numărul maximum de membri în această structură va fi de 9 persoane. 
 
 
 
 

https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR-Nord-Est_13_10_2022_aprobat_CE.pdf%20.


 
 

 

 
Modul de selecție a membrilor are în vedere următorul proces1: 

 
            Fiecare organizație poate trimite o singură propunere de candidatură. 

 
3. Evaluarea și selecția candidaților 

 
Evaluarea va fi realizată de către 2 experți din cadrul ADR NE și se va face în baza 
candidaturii transmise și înregistrate. 
 
În urma evaluării candidaturilor pe baza Grilei de selecție, se întocmește lista ierarhică în 
ordinea punctajelor obținute de fiecare candidatura. Punctajul final pentru fiecare 
candidatura se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de 
membrii echipei de evaluare. 
 
Vor fi selectați pentru a face parte din Focus Grup persoanele care au obținute cele mai 
mari punctaje.  
 
 

 
 
Punctajul acordat în urma evaluării fiecărei candidaturi este detaliat în Anexa nr. 2 – Grila 
de selecție. 

La finalizarea etapei de evaluare fiecare candidat va fi înștiințat privind rezultatul obținut. 

Contestațiile vor fi transmise către adresa bgris3@adrnordest.ro, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data primirii prin e-mail a rezultatului procesului de selecție. Acestea vor 
fi soluționate in maxim 3 zile lucrătoare. 

 
1 A se vedea Grila de selectie 
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În situația în care pentru selectarea celor 9 membri, există două sau mai multe 
candidaturi care obțin punctaje egale, departajarea se va realiza în ordinea 
respectării principiului ”primul venit, primul servit”. 



 
 

 

 

Lista membrilor selectați va fi publicata pe website-ul ADR Nord-Est.   

 

4. ANEXE 
Anexa 1 - Formular de candidatura 
Anexa 2 - Grila de selecție 

 


