GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Spațiul Economic European

Anunț de intenție
Selectarea unui reprezentant al ONG-urilor din domeniul protecției mediului, în vederea
participării ca membru în Comitetul de Monitorizare pentru Mecanismul Financiar SEE 20092014.
CONTEXT
În calitate de partener European, Norvegia şi ţările din Aria Europeană de Liber Schimb (AELS)
joacă un rol important în dezvoltarea economică şi socială în Europa. De aceea, la momentul
extinderii UE cu 10 noi state membre în 2004, au fost înfiinţate Granturile SEE şi cele Norvegiene.
În perioada 2004-2009, 1,3 miliarde euro au fost puse la dispoziţie pentru finanţare de proiecte din
12 state beneficiare din Europa Centrală şi de Est, plus Spania, Portugalia şi Grecia. Între 20072009 România a beneficiat de aproape 100 milioane de euro prin Granturile SEE şi Norvegiene.
Această perioadă de finanţare s-a încheiat şi a fost deschisă o nouă perioadă de finanţare.
Granturile SEE (Mecanismul Financiar SEE) reprezintă o schemă de finanţare care include
contribuţii din toate ţările AELS: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Aceste fonduri nerambursabile
au rolul de a reduce disparităţile economice şi sociale dintre ţările europene şi de a întări cooperarea
dintre Norvegia, Islanda, Liechenstein şi România în numeroase domenii.
Direcția SEE din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a fost desemnată să coordoneze și să
răspundă la nivel național de implementarea Mecansimului Financiar SEE 2009-2014. Pentru
urmărirea și sprijinirea implementării Mecanismului Finanicar s-a constituit un Comitet de
monitorizare compus din reprezentanți ai ministerelor și autorităților relevante, ai societății civile
și partenerilor sociali.
În acest context, Direcția SEE a demarat procedura de stabilire a acestui comitet, în conformitate cu
principiul parteneriatului, prin Ordinul de Ministru nr.650/2012 fiind nominalizate instituțiile
membre inclusiv un ONG cu activitate în domeniul protecției mediului. În conformitate cu
prevederile art.4.4 din Regulamentul de implementare al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014,
Comitetul de Monitorizare are următoarele atribuții :
 Revizuiește periodic progresul realizat pentru atingerea rezultatelor Mecanismului Financiar
SEE 2009-2014, pe baza documentelor transmise de Punctul Naținal de Contact și de
Operatorii de Program;
 Analizează rezultatele implementării în special atingerea rezultatelor pe termen scurt, căt și
progresul către atingerea obiectivelor stabilite prin programe și evaluarea acestora;
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 Pregătește o opinie asupra Raportului Strategic (Raport ce se transmite anual Comitetului
Mecanismului Financiar;
 Propune Punctului Național de Contact orice revizuire sau examinare a cadrului de
implementare din Anexa B a Memorandum-ului de Înțelegere pentru a facilita atingerea
obiectivelor Mecanismului.
Precizăm că membrii Comitetului de Monitorizare nu sunt retribuiți pentru activitatea
prestată în cadrul Comitetului de Monitorizare.
Selecția reprezentantului ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor
Reprezentatul ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor, trebuie să fie o persoană angajată în cadrul
unei ONG/asociații/fundații reprezentative pentru sectorul de protectie a mediului. Modalitatea
de nominalizare a reprezentantului ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor este responsabilitatea
ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor interesate. Ministerul Fondurilor Europene solicită
respectarea următoarelor criterii minime de selecție:
CRITERII DE SELECȚIE
1.

Structura organizației
 Să fie o organizație non-profit cu o vechime de minim un an de la înființare
 Să fie persoană juridică și să fie înregistrată oficial în Romania
 Să aibă ca domeniu de activitate protecția mediului
 Să aibă activitate relevantă în domeniul protecției mediului.
Precizăm că programele finanțate în domeniul mediului sunt:

Biodiversitate şi serviciile ecosistemelor
Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate
Reducerea utilizării de substanţe periculoase
Adaptarea la schimbările climatice
Energie regenerabilă
 Să aibă experiență în derularea și implementarea de proiecte cu finanțare externă;
 Să prezinte un grad mare de reprezentativitate, respectiv activitate la nivel regional, național
și internațional;
2.
Reprezentantul
 Să aibă cunoștințe în domeniul politicilor naționale și europene privind protecția mediuluiimplicarea în minim 3 activități din domeniu.

Să aibă cunoștințe privind Regulamentele privind implementarea Mecanismelor
Financiare SEE 2009-2014

Să aibă activitate în domeniul protecției mediului de minim 1 an

Să demonstreze abilități de negociere și diplomație
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Organizaţiile interesate vor transmite către Ministerul Fondurilor Europene următoarele
documente:
a. Scrisoarea de intenție
b. Statutul organizaţiei, în formă autentică (copie);
c. Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie);
d. Codul Unic de Înregistrare (copie);
e. Lista membrilor şi a angajaţilor organizaţiei;
f. CV-urile experților (membri sau angajați) cu activitate relevantă în domeniul de
activitate al organizaţiei, propuși a reprezenta organizaţia în Comitetul de
monitorizare ( titular și supleant).
g. Descrierea activităţii organizaţiei de la înfiinţare şi până în prezent, cu accent pe
activităţile desfăşurate în domeniul protecției mediului, inclusiv lista proiectelor
derulate în domeniul relevant pentru program (denumire proiect, finanţator, buget,
parteneri, activităţi, rezultate ).
Documentele prevăzute la lit. b, c, d, e, vor fi prezentate în copie semnată pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul legal al organizației. La cererea DSEE-MFE , ONG-ul va prezenta
şi originalul pentru a se permite verificarea exactităţii copiei.
Numărul de solicitanți nu este limitat.
Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită scrisorile de intenţie privind participarea ca
membru în Comitetul de monitorizare, însoţite de documentele menţionate anterior, până la data de
20 iunie a.c. (data înregistrării la secretariatul MFE), ora 16.00, la următoarea adresă:
Ministerul Fondurilor Europene –Direcția SEE, Bdv. Mircea Vodă nr. 44 corp B ,
camera 65 , sector 3 , 030669 București.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 3025208, fax. 021 3268730
sau e-mail , persoană de contact Virginia Ciocoiu (virginia.ciocoiu@fonduri-ue.ro).
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ANEXA
–model pentru
SCRISOARE DE INTENȚIE

Către Ministerul Fondurilor Europene , Direcția Spațiul Economic European, Bulevardul Mircea
Vodă nr. 44 tronson B camera 65 , etaj 6 , sector 3 Bucuresti, tel. 021 3025208, fax . 3268730
Ca urmare a anuntului de intenție privind organizarea selectiei publice a unui reprezentant al ONGurilor /asociațiilor/fundațiilor din domeniul protecției mediului, noi,
.........................................................................................
.....................................................................................,
(titulatura completa, adresa, telefon, fax, email)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de solicitant, la procedura de
selectie organizata pentru nominalizarea unui reprezentant al ONG-urilor /asociațiilor /fundațiilor ca
membru în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.
Anexăm următoarele documente:
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
5. .........................................................................................
Solicitantul .............................................
(Numele, prenumele si functia)
Data completarii ..................
Semnatura
...........................
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