ANUNȚ
privind lansarea procedurii de selecție a organizațiilor neguvernamentale ce urmează a fi propuse de
către Ministerul Educației Naționale în vederea desemnării membrilor Colegiului pentru Consultarea
Asociațiilor și Fundațiilor, organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă primministru, înființat în baza H.G. nr.618/2005, cu modificările și completările ulterioare
Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor Colegiului
pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), organ consultativ, fără personalitate juridică,
funcționând pe lângă prim-ministru, înființat în baza H.G. nr. 618/2005, cu modificările și completările
ulterioare.
CCAF este alcătuit din 40 de membri, reprezentanţi ai mediului asociativ, numiţi prin decizie a primuluiministru, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere şi organizaţiile neguvernamentale din
sfera lor de competenţă.
CCAF a fost înființat cu scopul asigurării participării societății civile la elaborarea politicilor publice și la
dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească.
În acest sens, Ministerul Educației Naționale lansează procesul de selecție a partenerilor,
organizații neguvernamentale care activează în domeniul său de competență.
Pentru asigurarea unei componențe uniforme și echilibrate a Colegiului, procedura de realizare a propunerilor
va avea în vedere următoarele criterii:
a) membrii propuși să fie reprezentanți ai unor organizații asociative neguvernamentale, constituite în
temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații sau înființate prin legi speciale, relevante pentru
domeniul de competență al Ministerului Educației Naționale și domeniile în care activează acestea, respectiv:
să aibă o vechime de minim 3 ani și să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește
scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare;
b) să se asigure un echilibru în reprezentarea intereselor tuturor domeniilor de activitate ale
organizațiilor neguvernamentale;
c) respectarea regulilor conflictului de interese.
În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită Ministerului
Educației Naționale următoarele documente:
a) adresa organizației pentru propunerea unui reprezentant al acesteia, persoană fizică;
b) documentele de constituire și de înregistrare a organizației;
c) documentele privind alegerea conducerii organizației;
d) tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;
e) copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus;
f) documentele din care să rezulte funcționarea organizației neîntreruptă în ultimii 3 ani;
g) documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește
scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare.

Organizațiile neguvernamentale interesate sunt invitate să transmită documentele
menționate pe adresa de e-mail mihai.grancea@edu.gov.ro, până la data de 19 septembrie
2019.
***

Procedură de selecție a organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul de
competență al MEN
Art. 1. (1) Pentru selecția reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, la nivelul, se
constituie o Comisie de selecție formată din reprezentanți ai Direcțiilor în domeniul cărora își desfășoară
activitatea structurile asociative, desemnați la nivel de director.
(2) În situația în care un membru al Comisiei de selecție, din motive obiective, precum: delegație,
concediu legal de odihnă, concediu medical, alte tipuri de concedii legale, nu își poate îndeplini atribuțiile,
se nominalizează un membru supleant.
(3) Secretariatul Comisiei se asigură de către dl. Mihai Grancea.
Art. 2. (1) Selecția reprezentanților organizațiilor neguvernamentale se realizează în baza
prezentei proceduri în urma exprimării interesului acestora și cu condiția îndeplinirii criteriilor de
selecție.
(2) Vor fi avute în vedere în principal următoarele criterii:
a) membrii propuși să fie reprezentanți ai unor organizații asociative neguvernamentale,
constituite în temeiul O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații sau înființate prin legi
speciale, relevante pentru domeniile în care activează, respectiv: să aibă o vechime de minim 3 ani
și să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să
prezinte scrisori de recomandare;
b) să se asigure un echilibru în reprezentarea intereselor tuturor domeniilor de activitate
ale organizațiilor neguvernamentale.
În acest sens, la nivelul Ministerului Educației Naționale au fost identificate următoarele sectoare
relevante:
 învățământ preuniversitar (ante/preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal)
- Învățământ superior
c) respectarea regulilor conflictului de interese.
Art. 3 În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită
Ministerului Educației Naționale următoarele documente:
a) adresa organizației pentru propunerea unui reprezentant al acesteia, persoană fizică;
b) documentele de constituire și de înregistrare: certificat de înscriere în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei, actul normativ de recunoaştere a cultului,
diferite legi speciale, după caz.
c) documentele privind alegerea conducerii (hotărâri ale organismelor de conducere);

d) tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;
e) copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus;
f) documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă în ultimii 3 ani: rapoarte de
activitate, bilanț etc.;
Art. 4 Organizațiile selectate vor fi informate ulterior, în scris, cu privire la rezultatul procesului
de selecție.

