ANUNȚ PRIVIND CONSTITUIREA "COLEGIULUI PENTRU CONSULTAREA
ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR (CCAF)
Secretariatul General al Guvernului a solicitat Ministerului Apărării Naționale
desfăşurarea procedurilor de consultare şi selecție a organizațiilor neguvernamentale şi
transmiterea până la data de 30.09.2019, a propunerilor instituției militare, în vederea desemnării
membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor (CCAF) – organ
consultativ, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă prim-ministru, înființat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru asigurarea unei competențe uniforme și echilibrate a viitorului organism
consultativ, în vederea selecției propunerilor pentru membri, se vor avea în vedere următoarele
criterii:
a) Membrii propuși să fie reprezentanți ai unor organizații asociative neguvernamentale,
constituite în baza Ordonanței 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;
c) Respectarea regulilor conflictului de interese.
În vederea elaborării și transmiterii cu celeritate a propunerilor instituției militare,
asociațiile și fundațiile interesate și care îndeplinesc criteriile menționate pot transmite la
Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, Strada Izvor, nr. 110, sector 5, Bucureşti, cod
050561 sau electronic la adresa drp_contact@mapn.ro, până la data de 31.08.2019,
următoarele documente:
a) adresa din partea asociației/fundației cu propunerea de nominalizare a unui
reprezentant persoană fizică;
b) documentele de constituire şi de înregistrare (act constitutiv, statut, hotărârea privind
înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor);
c) documente privind alegerea conducerii;
d) tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii asociației/fundației;
e) copia C.I. şi CV ale reprezentantului propus;
f) documentele din care să rezulte funcţionarea neîntreruptă în ultimii 3 ani (copie de pe
situațiile financiare depuse la ANAF în perioada 2016-2018);
g) documentele prin care să facă dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce
privește scopul propus (raport de activitate detaliat) sau să prezinte scrisori de
recomandare.

