Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru Consultarea
Asociațiilor și Fundațiilor
Secretariatul General al Guvernului a demarat procedurile de selecție a membrilor
Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), organ consultativ,
fără personalitate juridică, înființat prin HG nr. 618/2005 și care funcționează pe lângă
prim-ministru. CCAF a fost înființat cu scopul de a asigura participarea societății civile la
elaborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea
românească.
În acest sens, în perioada 12 august – 12 septembrie 2019, Ministerul Afacerilor Interne
(MAI) organizează preselecția reprezentanților mediului asociativ reprezentativ pentru
domeniul de activitate al MAI ce vor face parte din CCAF.
ONG-urile care activează în sfera de activitate a MAI care doresc să fie selectați în acest
Colegiu se pot înscrie, în perioada menționată, la adresa comunicare@mai.gov.ro, urmând
ca MAI să înainteze o listă cu propuneri Secretariatului General al Guvernului, care va
face selecția.
Conform recomandărilor Secretariatului General al Guvernului, în procesul de
selecție vor fi aplicate următoarele criterii:
a) Membrii propuși să fie reprezentanți ai unor organizații asociative neguvernamentale
constituite în temeiul OG 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
minimum 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 asociative neguvernamentale
trebuie să furnizeze următoarele documente:
a) adresă de propunere din partea organizației a unui reprezentant persoană fizică;
b) documentele de constituire și înregistrare;
c) documentele privind alegerea conducerii;
d) tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;
e) copia CI și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus;
f) documentele din care să rezulte funcționarea 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.
Termenul-limită pentru transmiterea propunerilor este 12 septembrie 2019, ora
16.00.
Documentele pot fi depuse și la sediul Ministerului Afacerilor Interne (Piața Revoluției nr.
1A, sector 1, București, intrarea D), cu menționarea ”În atenția Direcției Informare și
Relații Publice”.
Persoană de contact: Haiduc Adriana, tel. 021.303.70.80, int. 11.578.
Precizăm că, în baza HG nr. 618/2005, Colegiul este alcătuit din 40 de membri,
reprezentanți ai mediului asociativ, numiți prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de
4 ani.

