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CRITERII DE SELECȚIE PENTRU REȚEAUA DE PARTENERI
PENTRU ORGANIZAŢII
În conformitate cu proiectul, în cadrul activităţii A 4. Realizarea reţelei de organizaţii
şi facilitarea de parteneriate, subactivitatea A 4.3. Identificarea şi selecţia
organizaţiilor şi cercetătorilor, au fost stabilite criteriile de selecție a organizaţiilor care
vor face parte din reţea.
În tabelul de mai jos sunt prezentate criteriile de evaluare și selecție a organizațiilor
care vor face parte din reţea, agreate la nivel de parteneriat.
Sunt eligibile pentru a deveni membre ale reţelei organizaţiile care îndeplinesc cel
puţin unul dintre criteriile listate mai jos.
Nr.crt

Criterii de evaluare

1

Experienţă în cercetare

2

Experienţă relevantă în domeniul
implementării politicilor și serviciilor de
integrare a imigranţilor

3

Atribuţii în sfera
autorităţi publice)

4

Posibilitatea de a dezvolta programe de
formare/cursuri în domeniu

5

Experienţă
în
derularea
de
proiecte/programe/campanii de lobby şi
advocacy
pentru
îmbunătăţirea
politicilor şi practicilor în domeniul

integrării

(pentru

Aspecte avute în vedere la
evaluare
Proiecte de cercetare derulate;
Publicaţii (articole, cărţi etc.);
Subiecte de cercetare planificate
pentru următoarea perioadă;
Gestionarea politicilor care includ
aspecte privind integrarea
imigranților;
Programe de informare &
asistenţă directă a imigranţilor;
De exemplu, în domenii ca
educaţie, muncă, sănătate,
asistenţă socială.
Programe de formare
profesională derulate în
domeniu;
Programe de formare
profesională acreditate;
Formatori disponibili, alte resurse
umane şi financiare disponibile;
Tipul şi durata proiectelor
derulate;
Numărul proiectelor de
advocacy/lobby derulate;

imigraţiei şi/sau integrării imigranţilor.

Atingerea scopului acestora –
eficienţa.

Tipuri de organizații eligibile:
 ministere, agenții guvernamentale, autorități locale cu atribuții în formularea de
politici, inițierea de legi, metodologii, proceduri și practici în domeniul integrării
imigranților;
 organizații interguvernamentale, internaționale, neguvernamentale cu activități
în domeniu;
 centre de cercetare și universități, alte instituții de învățământ care desfășoară
proiecte, pregătesc viitori specialiști sau oferă servicii de educație imigranților.

