AnunŃ privind selecŃia partenerilor din societatea civilă
în vederea participării ca membri în cadrul Comitetului Consultativ Tematic “Mediu şi
schimbări climatice”, constituit pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor
europene în perioada 2014-2020
În vederea stabilirii unui cadru transparent şi eficient de colaborare instituŃională, precum şi
pentru a asigura respectarea principiului european al parteneriatului, în conformitate cu
Memorandumul aprobat în şedinŃa de Guvern din data de 13 iunie a.c., Ministerul Mediului şi
Pădurilor (MMP), în calitate de coordonator al Comitetului Consultativ “Mediu şi schimbări
climatice”, anunŃă lansarea selecŃiei organizaŃiilor interesate să participe ca membri în
cadrul Comitetului Consultativ Tematic “Mediu şi schimbări climatice”. MenŃionăm că
partenerii din societatea civila trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:
1) Pentru organizatiile non/guvernamentale
•
•

să aibă inclus în domeniul de activitate domeniul protecŃiei mediului
să aibă o activitate relevantă, de minim 3 ani, în domeniul protecŃiei mediului

2) Pentru structurile asociative si patronale/alte organizatii ale mediului economic si
academic
• să fie reprezentative la nivel national
• să aibă o activitate relevantă, de minim 3 ani, in domeniul respectiv
OrganizaŃiile din societatea civila trebuie să transmită până la data de 13 iulie 2012, către
Ministerul Mediului si Padurilor, o scrisoare de intenŃie, însoŃită de următoarele documente:
 MotivaŃia exprimată de organizaŃia interesată;
 CV-urile a minim două persoane (membri sau angajaŃi) cu activitate relevantă în
domeniul de activitate al organizaŃiei, propuşi a reprezenta organizaŃia în cadrul
Comitetului Consultativ „Mediu şi schimbări climatice”;
 Descrierea activităŃii organizaŃiei de la înfiinŃare şi până în prezent, cu accent pe
activităŃile desfăşurate în domeniul protectiei mediului, inclusiv lista proiectelor derulate în
domeniul relevant (denumire proiect, finanŃator, buget, parteneri, activităŃi rezultate)

Precizăm că selectia aplicantilor se va face in functie de reprezentativitatea in raport cu alte
organizatii similare, experienta in domeniu (numar de proiecte/strategii/propuneri de politici
publice realizate/implementate/monitorizate), relevanta pentru obiectivul tematic Mediu si
Schimbari Climatice.
Transmiterea documentelor se va face până la data de 13 iulie, ora 12.00, la nr. fax 021316.07.78. Pentru informaŃii suplimentare, organizaŃiile interesate se pot adresa AM POS
Mediu, la următoarele coordonate: persoană contact Alina IACOB, tel. 021/300.62.92, email: alina.iacob@posmediu.ro.

