
 

 

Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru CM PR NV 

 

 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest demarează procesul de constituire a Comitetului de 

monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027 (PR NV 2021 – 2027), program care a 

fost avizat de către Guvernul României în cadrul ședinței de joi, 26 mai 2022 și aprobat de către Comisia 

Europeană (CE) în data de 11.10.2022. (versiunea oficială aprobată la CE este disponibilă la adresa 

https://regionordvest.ro/). 

CM PR NV va fi structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul 

de implementare a Programului Regional Nord-Vest 2021 – 2027, care se va reuni pe parcursul întregii 

perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea 

acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în propunerea de Regulament de 

organizare și funcționare a CM PR NV. 

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai Comitetului, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest invită organizațiile interesate din cadrul societății civile (ONG-uri, Asociații, Fundații 

etc), mediilor de afaceri (asociații, confederații, cluburi antreprenoriale etc), cercetare și universitare la 

nivel regional să își exprime interesul pentru participarea la CM PR NV. În acest sens se va completa și 

transmite, pe adresa de e-mail cmpor@nord-vest.ro, Formularul de candidatură privind participarea la 

Comitetul de monitorizare a PR NV. 

Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este 15 zile calendaristice de la data publicării 

prezentului anunț, respectiv 27.10.2022. 

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru PR NV 2021 – 2027 va avea în vedere 

asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului regional 

precum și reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate 

activ în coordonarea strategică. Autoritatea de Management precizează totodată că, 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 scrisorile de intenție transmise individual de către membrii 

acestora.  
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