DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

Criterii de selecție a partenerilor relevanți din mediul economic, social,
universitar şi din societatea civilă pentru Comitetul de monitorizare a
Programului operațional „Capacitate administrativă” 2014 - 2020
Organizațiile partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din
societatea civilă vor fi selectate, pe baza unei proceduri transparente și
nediscriminatorii, în urma exprimării interesului acestora. În acest sens, Autoritatea
de management va face publică, pe pagina web proprie, intenţia de a identifica
parteneri relevanți pentru CM PO CA din rândul organizaţiilor partenerilor economici
și sociali, al organismelor care reprezintă societatea civilă și dintre instituţiile de
învățământ superior acreditate, menţionând totodată principalele activităţi legate de
monitorizarea PO CA şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească
partenerii. 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. 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:
i. Relevanța sectorului de activitate al partenerilor economici și sociali pentru
obiectivele și activitățile sprijinite prin PO CA (domeniile administrație publică și
sector judiciar), evaluată prin prisma experienței în activități relevante pentru:
1. Adaptarea sistemelor, structurilor și optimizarea proceselor pentru creșterea
eficienței autorităților și instituțiilor publice centrale;
2. Modernizarea structurilor și proceselor autorităților și instituțiilor publice locale
pentru oferirea de servicii publice de calitate;
3. Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de
management al resurselor umane în administrația publică;
4. Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor
publice;
5. Îmbunătățirea eficienţei sistemul judiciar, a accesului și a calității serviciilor
furnizate de acesta, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite;
6. Protecția mediului, promovarea incluziunii sociale, egalitatea dintre femei și
bărbați și nediscriminarea.
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ii. Reprezentativitatea organizațiilor partenerilor economici și sociali la nivel
local/regional/ național/sectorial;
iii. Motivația organizațiilor partenerilor economici și sociali exprimată printr-o
scrisoare de intenție (formular standard) care să includă și o descriere a
activităților şi studiilor relevante pentru domeniile administrație publică și sector
judiciar precum şi o prezentare a modului în care participarea organizației va aduce
valoare adăugată activității CM PO CA 2014 -2020;
iv. Să fie autorizate în mod corespunzător;
v. Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă
legislația acestui domeniu;
vi. Să își asume corectitudinea datelor prezentate în procesul de selecție a
partenerilor CM PO CA 2014-2020 și obligațiile ce le revin în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de
interese precum și respectarea regulamentului de organizare și funcționare a
CM, semnând în acest sens o declarație pe proprie răspundere.
Indicatori orientativi utilizați în procesul de selecție:
1.
2.
3.
4.
5.

nivelul de reprezentativitate: local/ regional/ național/ sectorial;
numărul total de membri;
numărul strategiilor relevante realizate/ implementate/ monitorizate;
numărul propunerilor de politici publice relevante consultate/ monitorizate;
numărul analizelor/ studiilor proprii relevante.

B. Criterii de selecție pentru organismele care reprezintă societatea civilă:
i. Relevanța domeniului de activitate al organismelor care reprezintă
societatea civilă pentru obiectivele și activitățile sprijinite prin PO CA, evaluată
prin prisma experienței în domeniile:
1. Adaptarea sistemelor, structurilor și optimizarea proceselor pentru creșterea
eficienței autorităților și instituțiilor publice centrale;
2. Modernizarea structurilor și proceselor autorităților și instituțiilor publice locale
pentru oferirea de servicii publice de calitate;
3. Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de
management al resurselor umane în administrația publică;
4. Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor
publice;
5. Îmbunătățirea eficienţei sistemul judiciar, a accesului și a calității serviciilor
furnizate de acesta, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite;
6. Protecția mediului, promovarea incluziunii sociale, egalitatea dintre femei și
bărbați și nediscriminarea.
ii. Reprezentativitatea organismelor care reprezintă societatea civilă la nivel
local/regional/național/sectorial pentru tipurile de activități eligibile în cadrul PO
CA;
iii. Motivația organismelor care reprezintă societatea civilă exprimată printr-o
scrisoare de intenție (formular standard) care să includă și o descriere a
activităților şi studiilor relevante pentru domeniile administrație publică și sector
judiciar precum şi o prezentare a modului în care participarea organizației va aduce
valoare adăugată activității CM PO CA 2014 -2020;

iv. Participarea la pregătirea PO CA 2014-2020. În cazul în care organizația a
participat la pregătirea PO CA 2014-2020, aceasta va fi selectată având în vedere
prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr.240/2014;
v. Să fie autorizate în mod corespunzător;
vi. Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă
legislația acestui domeniu;
vii. Să își asume corectitudinea datelor prezentate în procesul de selecție a
partenerilor CM PO CA 2014-2020 și obligațiile ce le revin în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de
interese precum și respectarea regulamentului de organizare și funcționare a
CM, semnând în acest sens o declarație pe proprie răspundere.
Indicatori orientativi utilizați în procesul de selecție:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nivelul de reprezentativitate: local/regional/național/sectorial;
dimensiunea grupului ţintă, acoperirea geografică și tematică;
numărul strategiilor realizate/ implementate/ monitorizate relevante;
numărul propunerilor de politici publice consultate/ monitorizate relevante;
numărul analizelor/ studiilor proprii relevante;
identificarea de abordări inovatoare.

C. Criterii de selecție pentru instituţiile de învățământ superior acreditate:
i. Relevanța instituţiilor de învățământ superior acreditate pentru obiectivul
tematic administrație și bună guvernanță, evaluată prin prisma experienței în
procesul de realizare a studiilor și cercetărilor științifice în domeniile:
1. Adaptarea sistemelor, structurilor și optimizarea proceselor pentru creșterea
eficienței autorităților și instituțiilor publice centrale;
2. Modernizarea structurilor și proceselor autorităților și instituțiilor publice locale
pentru oferirea de servicii publice de calitate;
3. Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de
management al resurselor umane în administrația publică;
4. Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor
publice;
5. Îmbunătățirea eficienţei sistemul judiciar, a accesului și a calității serviciilor
furnizate de acesta, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite.
ii. Motivația instituţiilor de învățământ superior acreditate, exprimată printr-o
scrisoare de intenție (formular standard) care să includă și o descriere a
activităților şi studiilor relevante pentru domeniile administrație publică și sector
judiciar precum şi o prezentare a modului în care participarea organizației va aduce
valoare adăugată activității CM PO CA 2014 -2020;
iii. Participarea la pregătirea PO CA 2014-2020. În cazul în care instituţia de
învățământ superior a participat la pregătirea PO CA 2014-2020, aceasta va fi
selectată având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE)
nr.240/2014;
iv. Să fie autorizate și acreditate în mod corespunzător;
v. Să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă
legislația acestui domeniu;
vi. Să își asume corectitudinea datelor prezentate în procesul de selecție a
partenerilor CM PO CA 2014-2020 și obligațiile ce le revin în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de

interese precum și respectarea regulamentului de organizare și funcționare a
CM, semnând în acest sens o declarație pe proprie răspundere
Indicatori orientativi utilizați în procesul de selecție:
1. numărul şi relevanţa analizelor, studiilor și cercetărilor științifice publicate în
domeniul administrației publice/politicilor publice;
2. dimensiunea grupului țintă beneficiar al studiilor/ cercetărilor;
3. numărul strategiilor relevante realizate/ implementate/ monitorizate;
4. numărul propunerilor de politici publice relevante consultate/ monitorizate;
NOTĂ: Dacă pe parcursul desfășurării activității în CM față de persoanele
respective s-a dispus începerea urmăririi penale pentru fapte prevăzute de
Codul Penal care încalcă legislația în domeniul de referință se poate dispune
suspendarea participării la ședințe până la finalizarea cauzei.

