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Conținutul dosarului de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de 
monitorizare a Programului operaţional „Capacitate administrativă“ 2014-2020 

 

Organizațiile selectate ca potențiali parteneri urmare aplicației electronice, vor fi invitate să 
depună, până la data de 28 noiembrie 2014, ora 16.30, la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative, sediul din Piaţa 
Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, România C.P. 010086, intrarea D, tel: 021.310.40.60, fax: 
021.310.40.61, un dosar care trebuie să conțină următoarele documente: 

1. Actul constitutiv și statutul organizaţiei (copie certificată conform cu originalul de 
reprezentantul legal);  

2. Dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (copie certificată 
conform cu originalul de reprezentantul legal);  

3. Codul de înregistrare fiscală (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul 
legal); 

4. Ultima decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării 
acesteia la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul 
legal); 

5. Dovezile de reprezentativitate: hotărârea judecătorească de constatare a îndeplinirii  
condiţiilor de reprezentativitate a organizației partenerilor sociali și ultima verificare de 
către instanță a condițiilor de reprezentativitate (copii certificate conform cu originalul de 
reprezentantul legal). În cazul instituțiilor de învățământ superior, indicarea acreditării; 

6. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau 
declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării 
certificatelor până în ziua anterioară primei reuniuni a CM); 

7. Formularul de intenție printat, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al organizației 
pe fiecare pagină; 

8. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că își asumă corectitudinea și 
conformitatea documentelor și datelor prezentate în procesul de selecție a partenerilor 
CM PO CA 2014-2020 precum și obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor 
cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese precum și respectarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de monitorizare a Programului 
operațional „Capacitate administrativă” 2014-2020; 

9. Adresă de desemnare a membrului titular și a supleantului în Comitetul de monitorizare a 
Programului operațional „Capacitate administrativă” 2014-2020 semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcția și datele de 
contact ale persoanei desemnate; 



  

 

 

 

10. Declarație pe proprie răspundere a membrului titular și a supleantului desemnat în CM PO 
CA 2014 - 2020 (în cazul în care membrul titular/supleantul este o persoană diferită de 
reprezentantul legal al organizației) că își asumă obligațiile ce îi revin în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese 
precum și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de 
monitorizare a Programului operațional „Capacitate administrativă” 2014-2020. 

Nedepunerea dosarului complet în termenul precizat, atrage descalificarea organizației 
selectate din lista partenerilor CM PO CA 2014-2020. 

 


