
ACORD DE PARTENERIAT 
 

Luând în considerare faptul că problema Dezvoltării Resurselor Umane 
în România reprezintă o prioritate  naţională de mare importanţă, 

pentru care trebuie combinate eforturile tuturor instituţiilor, 
autorităţilor publice şi societăţii civile pentru crearea unui parteneriat 

între acestea care să aibă următoarele obiective: 
 
  
 

Obţinerea acordului tuturor factorilor interesaţi privind priorităţile de 
dezvoltare locală legate de planificarea resurselor umane 

 
Identificarea, elaborarea şi implementarea unor proiecte de calitate, inovatoare 

privind dezvoltarea resurselor umane locale. 
 

Dezvoltarea capacităţilor administrative corespunzătoare pentru gestionarea la 
nivel local a proiectelor de resurse umane finanţate de FSE  

 
 
 
Următoarele instituţii (vezi pagina următoare) se obligă să-şi coordoneze 
eforturile şi să colaboreze în contextul dezvoltării, implementării şi monitorizării 
proiectelor DRU co-finanţate de UE, precum şi să susţină procesul privind 
crearea capacităţilor necesare pentru organizaţiile comunitare prin transferul de 
experienţă şi expertiză corespunzătoare. 
 
De asemenea, aceştia se obligă să 
 

• Colaboreze pentru implementarea SOP/HRD şi Planul Regional de 
Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă şi incluziune Socială. 

 
• Să colaboreze în scopul integrării dimensiunii de dezvoltare a resurselor 

umane în toate politicile şi strategiile de dezvoltare regională. 
 

• Să participe activ la activităţile grupului de lucru care vor fi create. 
 

• Să colaboreze pentru identificarea zonelor prioritare pentru elaborarea 
proiectelor DRU care vor fi finanţate din fonduri UE  

 
 

Alte domenii de colaborare includ. 
 

• Consultarea instituţiilor implicate corespunzătoare pentru implicarea 
partenerilor sociali şi organizaţiilor societăţii civile pentru identificarea 
priorităţilor şi formularea strategiilor de dezvoltare în domeniul DRU. 

 



• Combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a grupurilor sociale 
dezavantajate. 

 
• Consolidarea responsabilităţilor şi capacităţilor instituţiilor partenere 

regionale şi locale. 
 

 
 

ACORDURI 
 

Primul – Reînnoirea angajamentului nostru privind Acordul de Parteneriat 
şi continuarea promovării acestuia prin intermediul unui cadrul stabil 
pentru acţiune socială care face posibilă luarea unei decizii colective privind 
identificarea domeniilor cu probleme şi adoptarea soluţiilor optime 
 
Al doilea – Consolidarea cooperării şi colaborării dintre autorităţi şi actorii 
sociali responsabili cu ocuparea forţei de muncă în zonă. 
 
Al treilea – Confruntarea cu problemele apărute în noul context social şi 
economic, îmbunătăţirea economiei din regiune pentru pieţele globalizate şi 
consolidarea societăţii bazate pe cunoaştere. 
 
Al patrulea – Elaborarea de noi proiecte şi acţiuni pentru perioada 2007 – 
2013, pentru realizarea progresului economic regional, pentru obţinerea 
coeziunii sociale şi pentru crearea unui mediu ecologic. 
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