
Anexa 4 

 

 
Criterii de selecţie a partenerilor relevanţi din mediul economic, social şi din 

societatea civilă pentru Comitetul de monitorizare a Programului operaţional „Capital 
Uman” 2014 – 2020 

 
 
  
Organizațiile partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă vor fi 
selectate, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii, în urma exprimării interesului 
acestora. În acest sens, Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management va face 
publică, pe pagina web proprie, intenţia de a identifica parteneri relevanți pentru CM POCU din 
rândul organizaţiilor partenerilor economici, sociali și al organismelor care reprezintă societatea 
civilă. Partenerii vor fi aleși dintre organizațiile care au răspuns anunţului public.  
 
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.  
 

Precizări generale 

 

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management va avea în vedere asigurarea unei 

reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional. 

Cele patru domenii relevante și ponderea organizațiilor ce vor fi selectate sunt:  

1. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei – 30%, respectiv 4 organizații; 

2. Combaterea oricărei forme de discriminare - 10%, respectiv 2 organizații; 

3. Educație formare, formare profesională în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot 

parcursul vieții - 30%, respectiv 4 organizații; 

4. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor- 30%, 

respectiv 4 organizații; 

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.  
 
Valoarea adăugată a parteneriatului cu organizațiile interesate va fi analizată pe baza 
următoarelor criterii de selecție:  
 

A. Criterii de selecție pentru organizații ale partenerilor economici și sociali:  

A.a Criterii de calificare: 

I.  Să fie înregistrate/autorizate în mod corespunzător;  



II. Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația acestui 

domeniu;  

III. Să își asume corectitudinea datelor furnizate în formularul de intenție în procesul de selecție 

a partenerilor CM POCU 2014-2020. 

 

A.b Criterii de selecție 

I Relevanța sectorului de activitate al partenerilor economici și sociali pentru obiectivele și 

activitățile sprijinite prin POCU (domeniile ocuparea forței de muncă, incluziune socială și 

educație), evaluată prin prisma experienței în activități relevante pentru:  
1. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei  

2. Combaterea oricărei forme de discriminare 

3. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea 
dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

4. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor 

II. Reprezentativitatea organizațiilor partenerilor economici și sociali la nivel local/regional/ 

național/sectorial;  

III. Motivația organizațiilor partenerilor economici și sociali care  include o prezentare a modului 
în care participarea organizației va aduce valoare adăugată activității CM POCU 2014 -2020 

 
Indicatori orientativi utilizați în procesul de selecție:  
1. nivelul de reprezentativitate: local/ regional/ național/ sectorial sau dimensiunea grupului 
țintă;  

2. numărul total de membri;  

3. experiența relevantă descrisă  pentru domeniile ocuparea forței de muncă, incluziune socială, 
educație și discriminare;  

4. identificarea de abordări inovatoare.  

 

 
B. Criterii de selecție pentru organismele care reprezintă societatea civilă:  

 

B.a Criterii de calificare: 

I.  Să fie înregistrate/autorizate în mod corespunzător;  

II. Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația acestui 

domeniu;  

III. Să își asume corectitudinea datelor furnizate în formularul de intenție în procesul de selecție 

a partenerilor CM POCU 2014-2020. 

 

B. b Criterii de selecție 

I. Relevanța domeniului de activitate al organismelor care reprezintă societatea civilă pentru 

obiectivele și activitățile sprijinite prin POCU, evaluată prin prisma experienței în domeniile:  



 

1. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei  

2. Combaterea oricărei forme de discriminare  

3. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea 
dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

4. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor 

II. Contribuția organizației la inovare socială din perspectiva activităților implementate în ultimii 
5 ani1. 

III. Reprezentativitatea organismelor care reprezintă societatea civilă la nivel 

local/regional/național/sectorial/ dimensiunea grupului țintă  

IV. Motivația organismelor care reprezintă societatea civilă care  include o prezentare a modului 
în care participarea organizației va aduce valoare adăugată activității CM POCU 2014 -2020. 
V. Contribuţia organizaţiei la elaborarea PO CU 2014-2020 

 
 
Indicatori orientativi utilizați în procesul de selecție:  
1. nivelul de reprezentativitate: local/regional/național/sectorial;  

2. dimensiunea grupului țintă, acoperirea geografică și tematică;  

3.  experiența relevantă descrisă  pentru domeniile ocuparea forței de muncă, incluziune socială, 
educație și discriminare;  

4. identificarea de abordări inovatoare.  
 

 

 
 

 

                                                           
1 Inovare socială reprezintă dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 
provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile. 


