ANUNŢ
pentru selectarea unui partener asociaţie neguvernamentală, în vederea implementării unor
proiecte privind
îmbunătățirea capacității adminstrative a Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal finanţate din fonduri structurale
nerambursabile, în care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal are calitatea de beneficiar
În conformitate cu art. 23 şi 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În vederea implementării unor proiecte privind, îmbunătățirea capacității adminstrative care va fi
finanţat din fonduri structurale nerambursabile, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, în care: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal are calitatea de beneficiar,
selectează un partener asociaţie neguvernamentală care îndeplineşte minimal următoarele condiţii:
a) să fie asociaţie neguvernamentală înregistrată conform legislaţiei în vigoare;
b) să aibă în obiectul de activitate realizarea de proiecte;
c) să fi implementat în calitate de beneficiar/partener cel puţin 3 proiecte finanţate din
fonduri europene;
d) să aibă expertiză în domeniul Administrației publice;
Activităţile în care se poate implica partenerul sunt următoarele:
1.Managementul proiectului;
2.Informare şi comunicare;
3.Colectare de informații, sugestii şi propuneri de la grupurile relevante identificate în cadrul
proiectelor;
4.Elaborarea de strategii pentru dezvoltare, inovare, implementare,management și informare;
5.Elaborarea de proceduri şi reguli privind;
6.Elaborare de propuneri legislative.

Conţinutul dosarului de participare:
1. Documente de funcţionare a entităţii:
(l) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate
desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;
(2) Certificatul de înregistrare fiscală.
(3) Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani;
(4) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.

2. Documente specifice:
(l) Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin
care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în
implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
(2) Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
(3) Documente relevante, care să ateste capacitatea entităţii private de a implementa activităţile
din proiect pentru care va fi selectată;
(4) CV-urile Europass în limba română ale experţilor propuşi de entitatea privată pentru a fi
Implicaţi în activităţile proiectului;
(5) Detalierea activităţilor în care partenerul se poate implica şi evidenţierea elementelor de
plusvaloare pe care le poate aduce în derularea proiectului;
(6) Estimarea costurilor pe care partenerul le va avea pentru derularea activităţilor sale în cadrul
proiectului.

Criterii de selectie:
Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte. Propunerile care vor întruni mai
puţin de 75 de puncte nu vor fi selectate.
Punctaj:
a) experienţa în domeniul activităţilor, din proiect pentru care partenerul va fi selectat – 50 de puncte;
b) prezentarea activităţilor în care partenerul se va implica şi corelarea bugetului propriu estimat cu
activităţile pe care le va derula - 50 de puncte.

Dosarele se depun de asociații sau consorții de asociații până la 25.05.2015, zilnic în intervalul
0900-1600, la sediul Instituției din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania.
Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, sigilat, având următoarele menţiuni:

Propunere ……………(numele entităţii) pentru Apelul de selecţie pentru asociatie
neguvernamentală în vederea implementării unor proiecte PODCA, beneficiar

A nu se deschide înainte de 26.05.2015, ora 1000.

