
 

 CORRIGENDUM NR.3 

pentru 

Apelul de preselecţie a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă  

TEXT EXISTENT MODIFICARE 

Anexa 1 Procedura de preselecție a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă 

I. PROCESUL DE SELECŢIE ŞI PRIORITIZARE 
 

Fiecare fișă depusă va parcurge o etapă de selecţie. 
Etapa Administrativă şi calitativă: în această etapă 2 experţi independenţi vor 
verifica îndeplinirea criteriilor administrative şi calitative conform criteriilor 
publicate împreună cu prezentul apel (a se vedea anexa).  
Etapa finală de prioritizare: Pentru fiecare din cererile care au trecut de ambele 
etape prezentate mai sus se va realiza media aritmetică a punctajului acordat de 
cei doi experţi independenţi. În eventualitatea în care cele două punctaje diferă cu 
mai mult de 5 puncte, se va recurge la mediere, aceasta fiind realizată de către 
președintele comisiei. La final cererile vor fi aranjate descrescător, în funcţie de 
punctajul final. 

I. PROCESUL DE SELECŢIE ŞI PRIORITIZARE 
 

Fiecare fișă depusă va parcurge o etapă de selecţie. 
Etapa Administrativă şi calitativă: în această etapă 2 experţi independenţi vor 
verifica îndeplinirea criteriilor administrative şi calitative conform criteriilor publicate 
împreună cu prezentul apel (a se vedea anexa).  
Etapa finală de prioritizare: Pentru fiecare din cererile care au trecut de ambele 
etape prezentate mai sus se va realiza media aritmetică a punctajului acordat de cei 
doi experţi independenţi. În eventualitatea în care cele două punctaje diferă cu mai 
mult de 5 puncte, cererea respectivă va fi reevaluată de un al treilea expert, iar 
media aritmetică va fi calculată luând în considerare acele două punctaje finale dintre 
cel de-al treilea expert si cel mai apropiat punctaj cu acesta dintre primii doi. 

CALENDARUL APELULUI 

Avizarea apelului şi a criteriilor 

de prioritizare de către 

Comitetul Director al Strategiei 

de Specializare Inteligentă 

28 februarie 2020 

Lansarea apelului deschis 10 martie 2020 

  

CALENDARUL APELULUI 

Avizarea apelului şi a 

criteriilor de prioritizare de 

către Comitetul Director al 

Strategiei de Specializare 

Inteligentă 

28 februarie 2020 

Lansarea apelului deschis 10 martie 2020 

  



 

Data limită de depunere a 

proiectelor 

15 mai 2020 ora 12:00 

Analiza şi prioritizarea ideilor de 

proiect 

18 mai 2020 – 5 iunie 2020 

Notă: informarea cu privire 

la lista proiectelor 

prioritizate va fi publicată 

pe site-ul inno.ro și nord-

vest.ro 

Avizarea apelului şi a listelor 

prioritizate de proiecte prin 

Consiliul de Dezvoltare 

Regională a regiunii de Nord-

Vest 

Iunie 2020 

 

Data limită de depunere a 

proiectelor 

15 mai 2020 ora 24:00 

Analiza şi prioritizarea ideilor 

de proiect 

18 mai 2020 – 17 iulie 2020 

Notă: informarea cu privire la 

lista proiectelor prioritizate va fi 

publicată pe site-ul inno.ro și 

nord-vest.ro 

Aprobarea apelului şi a 

listelor prioritizate de 

proiecte prin Consiliul de 

Dezvoltare Regională a 

regiunii de Nord-Vest 

Iulie - Septembrie 2020 

 

 


