
ANUNȚ privind criteriile pentru selectarea potențialilor membri care 

vor face parte din Comitetului Consultativ Tematic pentru Administrație și 

Bună Guvernanță 

 

În data de 13 iunie a.c., Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema 

“Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi 

implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, stabilind astfel 

principalele elemente privind pregătirea și implementarea fondurilor structurale.  

În vederea stabilirii unui cadru transparent și eficient de colaborare 

instituțională, precum și pentru a asigura respectarea principiului european al 

parteneriatului implicând în consultări și reprezentanți ai organizațiilor din 

societatea civilă, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Dezvoltarea Capacității Administrative a elaborat “Nota raport privind 

componența Comitetului Consultativ Tematic pentru Administrație și Bună 

Guvernanță”, prin care sunt stabiliți pașii ce trebuie urmați de către Ministerul 

Administrației și Internelor în vederea selectării ONG-urilor și universităților 

relevante pentru domeniul administrație ți bună guvernanță.  
 

Categoriile de parteneri eligibili sunt ONG-uri (3) cu activitate 

relevantă în domeniul administraţiei publice (organizaţii care au prevăzut în statut 

activităţi care vizează problematica administraţiei publice au implementat sau au 

în derulare proiecte cu autorităţi ale administraţiei publice locale/centrale), 

universități (2) în cadrul cărora funcţionează catedre de administrație publică.  

A. Criterii pentru ONG-uri: 

- relevanța ONG-urilor pentru obiectivul tematic administrației și 

bună guvernanță, evaluată prin prisma experienței: 

i.  de minim 3 ani în procesul de realizare, implementare sau 

monitorizare a strategiilor naţionale/sectoriale; 

ii. de minim 3 ani în procesul de consultare şi/sau monitorizare 

a propunerilor de politici publice. 

- motivația ONG-urilor exprimată printr-o scrisoare de intenție.  

- să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care 

încalcă legislația acestui domeniu. 

Indicatori: 

1. număr de strategii realizate/implementate/monitorizate  

2. număr de propuneri de politici publice consultate/monitorizate 

3. dimensiunea grupului țintă.   

Dacă pe parcursul desfășurării activității în Comitetului Consultativ 

Tematic pentru Administrație și Bună Guvernanță față de persoanele 

respective (membri ai ONG) s-a dispus începerea urmăririi penale pentru 

fapte prevăzute de Codul Penal care încalcă legislația in domeniul de 

referință se poate dispune suspendarea participării la ședințe până la 

finalizarea cauzei.  



 

B. Criterii pentru universități:  

- relevanța universităților pentru obiectivul tematic administrație și 

bună guvernanță, evaluată prin prisma experienței: 

i. de minim 3 ani, în procesul de realizare a studiilor și 

cercetărilor științifice în materie; 
- motivația universităților exprimată printr-o scrisoare de intenție.  

Indicatori:  

1. număr de studii și cercetări științifice publicate; 

2. dimensiunea grupului țintă beneficiar al studiilor /cercetărilor.  

 

Menționăm totodată alte informații ce vor fi cuprinse în anunțul de selecție: 

 

 transmiterea de documente se va face la adresa de e-mail: 

amdca@mai.gov.ro, până la 04.07.2012, ora limită de transmitere 

13:30; 

 analizarea documentelor depuse de către ONG-urile și 

universitățile participante se va realiza în data de 04.07.2012;  

 informarea ONG-urilor și universităților participante se va face 

în data de 04.07.2012; 
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