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ELEMENTE PRINCIPALE PROCEDURALE privind lansarea selecției pentru  

două organizații neguvernamentale/asociații/fundații în domeniul protecției mediului, 

respectiv în domeniul mediului de afaceri,  

precum și lansarea selecției unei instituții publice de învățământ superior (ca reprezentant 

al mediului academic),  

din  România 

care să participe în cadrul Comitetului de Programare al Programului Interreg dintre 

România și Ungaria aferent perioadei 2021-2027, în calitate de observatori 

 

Având în vedere cerințele propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului, 

de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSEP, FC și FEPAM și de instituire a unor norme 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și FAM, FSI și Instrumentului pentru managementul 

frontierelor și vize, articolul 6 (care impune asigurarea unui cadru partenerial extins în vederea 

pregătirii programelor), precum și cerințele Regulamentului Delegat UE 240/2014 al Comisiei 

privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, articolul 5 (care prevede faptul că 

pentru asigurarea transparenței și implicării efective a partenerilor relevanți, autoritățile de 

management îi vor consulta cu privire la procesul și calendarul de pregătire a programelor), 

Comitetul de Programare al viitorului program este necesar să aibă în componență actori cheie 

relevanți de la nivel local, regional și național, în domeniile preconizate a primi finanțare.  

În același timp, potrivit articolului 2 din Regulamentul delegat UE al Comisiei 240/2014, în contextul 
fondurilor structurale și de investiții europene, statele membre trebuie să se asigure că partenerii 
implicați în pregătirea programelor sunt cei mai reprezentativi pentru părțile interesate relevante, 
și sunt desemnați ca reprezentanți autorizați în mod corespunzător, luând în considerare 
competența lor, capacitatea de a participa în mod activ și nivelul adecvat de reprezentare.   

În acest sens, în baza acordului statelor membre participante, cu privire la componența 
instituțională a Comitetului de Programare pentru Programul Interreg dintre România și Ungaria 
aferent perioadei de programare 2021-2027, va fi asigurată și participarea a două organizații 
neguvernamentale/asociaţii/fundaţii în domeniul protecției mediului, respectiv al mediului de 
afaceri, precum și un reprezentant al mediului academic, în calitate de observatori. 

Procesul de selecție este inițiat prin publicarea/postarea anunțului de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (Autoritatea de Management a Programului Interreg V-A 
România-Ungaria). 

Pentru organizații neguvernamentale/asociații/fundații (domeniul protecției mediului, respectiv 
mediului de afaceri), dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: 

- scrisoare de intenție prin care să fie evidențiată motivația organizației interesate; 
- actul constitutiv al organizației interesate; 
- certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor; 
- codul unic de înregistrare; 
- numărul membrilor, respectiv angajaților organizației; 
- CV-urile celor doi reprezentanți (membri sau angajați) cu activitate relevantă în domeniul 

de activitate al organizației, propuși a reprezenta organizația în Comitetul de Programare 
(titular și supleant); 

- o descriere succintă a activității organizației, cu evidențierea activităților derulate în 
domeniul protecției mediului/mediului de afaceri, inclusiv detalii privind denumirea și 
numărul proiectelor realizate cu fonduri UE; 
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- declaraţie semnată de reprezentantul legal privind confirmarea rezultatelor obținute în 
proiecte deja implementate; 

- declaraţie semnată de reprezentantul legal cu privire la faptul că organizația 
neguvernamentală/asociația/fundația nu a fost implicată în cazuri de fraudă, angajamente 
sau dispute care nu au fost soluționate în avantajul organizației. 

Pentru instituții publice de învățământ superior care vor reprezenta mediul academic, dosarul 
trebuie să cuprindă următoarele documente: 

- scrisoare de intenție prin care să fie evidențiată motivația instituției interesate; 
- actul de constituire al instituției; 
- dovada acreditării; 
- CV-urile celor doi reprezentanți cu activitate relevantă în domeniul de activitate al 

instituției, propuși a reprezenta instituția în Comitetul de Programare (titular și supleant); 
- o descriere succintă a instituției, din care să reiasă modul de organizare academică 

(precizând și denumirea și numărul facultăților), numărul programelor de licență/masterat 
oferite, precum și numărul școlilor doctorale, după caz; 

- o descriere succintă a domeniilor în care au fost derulate programe/proiecte cu finanțare 
nerambursabilă UE, cu prezentarea denumirii și numărului de proiecte realizate cu astfel 
de fonduri; 

- declaraţie semnată de reprezentantul legal privind confirmarea rezultatelor obținute în 
proiecte deja implementate; 

- declaraţie semnată de reprezentantul legal cu privire la faptul că instituția nu a fost 
implicată în cazuri de fraudă, angajamente sau dispute care nu au fost soluționate în 
avantajul acesteia. 

În România, Autoritatea de Management pentru Programul INTERREG V-A România-Ungaria va 

posta, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (www.mdrap.ro), 

pe site-ul Programului INTERREG V-A România-Ungaria (https://interreg-rohu.eu/ro/home/), 

precum și pe pagina de internet a Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Oradea - 

BRECO (www.brecoradea.ro), anunțul prin care invită ONG-urile/asociațiile/fundațiile din 

România din domeniile menționate, precum și instituțiile publice de învățământ superior 

interesate să participe în calitate de observatori în cadrul Comitetului de Programare.  

Pentru eficiență și rapiditate, ONG-urile/asociațiile/fundațiile în domeniul protecției mediului 

și mediului de afaceri și instituțiile publice de învățământ superior interesate, trebuie să 

transmită documentația mai sus-menţionată, prin e-mail (documente scanate), la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adresa email: rohu@mdrap.ro.  

Vor fi luate în considerare aplicațiile primite până la data de 10.10.2019, ora 14.00 (inclusiv). 

Autoritatea de Management va centraliza solicitările/aplicaţiile primite și va asigura selecția în 

baza grilei de evaluare (publicată, de asemenea), în termen de maximum 5 zile lucrătoare. 

La finalizarea procesului de selecție, rezultatul acesteia va fi publicat pe aceleaşi website-uri 

pe care a fost lansată procedura de selecție, mai-sus menționate. Totodată, 

organizațiile/instituțiile selectate vor fi notificate asupra rezultatului selecției. 
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