
  

Nesecret 
 
 

Cabinet Ministru 
 

 

Bd. Gheorghe Magheru, nr. 7, sector 1 Bucureşti 

Tel: 021.315.65.58, Fax: 021.312.62.72, 

e-mail: dialogsocial@mmuncii.ro 

www.mmuncii.ro 

Către:  Structuri asociative ale societății civile        

Ref: nominalizări CES 

 

               

  Stimată doamnă/ Stimate domnule, 

       

 În vederea respectării principiului transparenței, pentru o informare corectă a 

partenerilor sociali și civici,  

- având în vedere modificarea art 11 alin.(2) lit c) din Legea nr.248/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, prin Legea nr.222 din 24 

iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.567 din 29 iulie 

2015, in vederea numirii celor 15 membri ai Plenului CES reprezentând structuri 

asociative ale societăţii civile,  

- precizarea ca cei 15 membri vor fi numiţi, conform modelului Comitetului Economic 

şi Social European, din următoarele structuri ale societăţii civile: organizaţii ale 

drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor; 

organizaţii centre de resurse; organizaţii din domeniul sănătăţii şi ale persoanelor 

cu dizabilităţi; organizaţii pentru servicii sociale şi eradicarea sărăciei; organizaţii 

de mediu şi probleme legate de mediul rural; asociaţii academice, profesionale, 

pentru protecţia consumatorului; organizaţii ale economiei sociale: organizaţii 

cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizaţii ale agricultorilor; organizaţii ale 

pensionarilor; organizaţiile comunităţilor locale şi alte organizaţii neguvernamentale 

cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social,  

Vă invităm să vă depuneți cadidatura,  în vederea realizării propunerii de numire în CES,  

în conformitate cu art 11 alin.(2) lit c) din Legea nr.222/2015,  

Pentru desemnarea reprezentanților societății civile în CES se vor avea în vedere patru 

criterii: reprezentativitatea, domeniul de activitate, importanţa şi recunoaşterea 

socială a activităţii desfăşurate şi reputaţia, fiind propuşi din fiecare structură a 

societăţii civile enumerată la art. 11 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 245/2013, modificată 

și completată prin Legea nr.222/2015. 

Totodată se va ține cont de următoarele criterii: 

Organizaţiile candidate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii 

generale: 

- să fie persoane juridice nonprofit (înregistrate ca organizaţii româneşti conform 

legislaţiei româneşti în viguare); 
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- să fie organizaţii neguvernamentale (independente faţa de autorităţile statului, 

adică să îşi determine singure propriile politici şi cheltuieli); să aibă sediul în 

România; 

- să fie organizaţii “neexclusiviste” (adică să nu-şi condiţioneze sprijinul şi acţiunile 

de apartenenţa la anumite ideologii, doctrine sau religii); 

- să aibă capacitatea de a acţiona în domeniile prevăzute de statut 

2.  Criterii specifice: 

-    să desfăşoare activităţi de interes public;  

-    să desfăşoare activitate neîntreruptă de cel puţin 5 ani; 

-   valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel puţin egală 

cu valoarea patrimoniului iniţial; 

-  să dispună de resurse financiare şi materiale pentru îndeplinirea mandatului de 

reprezentare a organizaţiilor (diseminarea informaţiilor, consultări periodice cu 

partenerii şi organizaţiile pe care le reprezintă, formularea de observaţii şi 

propuneri);  

-   să dispună de personal calificat în  ştiinţe juridice (jurist sau avocat);  

-  să demonstreze implicarea anterioară în procese de consultare asupra adoptării şi 

îmbunătăţirii cadrului legal privind mediul asociativ şi/sau în domeniul lor de 

activitate; 

-  să demonstreze capacitatea de influenţare a politicilor publice în domeniul lor de 

activitate; 

-   probitate morală şi profesiunală; 

-   calităţi de leadership şi/sau apartenenţă la structuri de concertare naţionale şi/sau 

internaţionale; 

-   Să nu aibă datorii la bugetul de stat; 

 

Dosarul de candidatură pentru CES conţine semnături de sprijin din partea a cel puţin 5 

de organizaţii, de preferabil federaţii, platforme și coaliţii, dintre care cel puţin 

jumătate să provină din sectorul în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea. De 

asemenea, candidaţii trebuie să prezinte un raport de activitate din care să rezulte 

desfăşurarea de activităţi de influenţare a politicilor publice sau de reprezentare a 

intereselor unor grupuri de organizaţii care desfăşoară o activitate de interes public. 

Nominalizarea se va realiza pe baza depunerii unor dosare de candidatură din care vor 

reieşi îndeplinirea criteriilor de selecţie. Candidaţii trebuie să reprezinte persoane 

juridice române a căror activitate economico-socială sau civică şi experienţă în 

domeniile dialogului social şi civic este recunoscută şi apreciată pubic. 

Menţionăm că potrivit art. II din Legea nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic 

şi Social, termenul legal în care Consiliul Economic şi Social trebuie să valideze noii 
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membrii propuşi în vederea constituirii noului Plen al Consiliului Economic şi Social, este 

de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii anterior menţionate, prin urmare vă rugăm 

să depuneți dosarele de candidatura la Registratura Ministerului Muncii, Familiei 

Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice  (str. Dem I Dobrescu nr. 2, sector 1, 

Bucuresti),în atenția Departamentului pentru Dialog Social până la data de 21 august 

2015, ora 14.00. 

 

   

Cu deosebită considerație, 

Liviu Marian POP 

Ministrul delegat pentru dialog social 

 

 


