MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR
CONSTITUITE ÎN TEMEIUL OG 26/2000 SAU ÎNFIINȚATE PRIN LEGI SPECIALE CU
ACTIVITATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

PROCEDURA DE SELECȚIE A ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ÎN CADRUL
COLEGIULUI pentru CONSULTAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR
Ca urmare a demarării de către Secretariatul General al Guvernului a acțiunilor necesare în
vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor – organ
consultativ, fără personalitate juridică care funcționează pe lângă prim-ministru, înființat prin
H.G. nr. 618/2005, Ministerul Sănătății desfășoară procedura de consultare și selecție a
organizațiilor neguvernamentale, cu activitate în domeniul sănătății, în vederea transmiterii către
Secretariatul General al Guvernului a 2 propuneri.
În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile asociative neguvernamentale, trebuie să
transmită Ministerului Sănătății, în perioada 19 august – 16 septembrie 2019, următoarele
documente:
- Adresa de propunere din partea organizației a unui reprezentant persoană fizică;
- Documentele de constituire și de înregistrare;
- Documentele privind alegerea conducerii;
- Tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;
- Copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus;
- Documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă în ultimii 3 ani;
- Documente prin care să se facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce
privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare.
Colegiul pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor CCAF facilitează comunicarea şi asigură
implicarea asociaţiilor şi fundaţiilor în realizarea politicilor guvernamentale la toate palierele
decizionale ale administraţiei publice centrale, iar scopul este dezvoltarea parteneriatului între
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autorităţile administraţiei publice şi sectorul neguvernamental şi consolidarea democraţiei
participative în România. Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanți ai mediului
asociativ numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor
dintre ministere și organizații neguvernamentale din sfera lor de competență.

Legislație recomandată: H.G. nr. 618/2005, O.G. 26/2000
Organizațiile asociative neguvernamentale interesate vor depune documentele în vederea
selecției, în format letric la Ministerul Sănătății – Direcția Generală de Asistență Medicală și
Sănătate Publică sau electronic la adresa: dam@ms.ro.
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