ANUNȚ
privind lansarea procedurii de selecţie a membrilor în
Comisia naţională pentru economie socială

Ministerul Muncii și Justiției Sociale lansează un apel public de selecție a câte unui reprezentant
din partea entităţilor prevăzute la art.3 lit.c, e, f şi g din Legea nr.219/2015 privind economia
socială, care să-i reprezinte în Comisia națională pentru economie socială.
Pot participa la selecție, organizațiile care îndeplinesc cumulativ atât Criteriile generale cât și
Criteriile specifice.
Criterii generale pentru selecția organizației
Organizația care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:






să fie persoană juridică (independentă de autorităţile statului) din următoarele categorii:
1. asociaţii şi fundaţii;
2. case de ajutor reciproc ale pensionarilor;
3. societăţi agricole;
4. întreprinderi sociale de inserție;
să aibă sediul social în România şi să fie constituită conform legislaţiei în vigoare;
să desfăşoare activităţi specifice economiei sociale;
să fie atestată sau certificată ca întreprindere socială. Sunt exceptate de la îndeplinirea
acestei condiţii următoarele categorii de entităţi: CAR pensionari, societăţi agricole.

Criterii specifice pentru selecția organizației
Organizaţia care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
 să desfăşoare o activitate neîntreruptă de cel puţin 2 ani;
 să nu aibă datorii la bugetul de stat - se demonstrează prin certificat de atestare fiscală
emis de către Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale (DGITL) valabil la data depunerii;
 să nu se afle în faliment/insolvenţă sau să nu facă obiectul unei proceduri de lichidare sau
de administrare judiciară;
 să nu figureze în evidenţele ANAF cu fapte specifice ce se pot înscrie în cazierul fiscal;
 să nu fi fost sancţionată contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare datei depunerii
dosarului de candidatură.
Criterii privind persoana nominalizată ca reprezentant al organizaţiei
Persoana nominalizată ca reprezentant al organizaţiei trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
 are cetăţenia română şi domiciliul sau reşedinţa în România;
 are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 nu are cazier judiciar;
 are experiență în domeniul managementului activităţilor sociale precum şi calitatea de
angajat în entitatea de economie socială pe care o reprezintă.

Criterii de departajare:




calitatea de antreprenor în domeniul economiei sociale;
experienţă în domeniul economiei sociale;
experienţă în coordonarea unor activităţi în domeniu social.

Pentru entităţile care nu sunt organizate la nivel naţional în federaţii, platforme și/sau coaliţii,
dosarul de candidatură va conţine în mod obligatoriu, scrisori cu semnături de susţinere din partea
a cel puţin 5 organizaţii atestate ca întreprindere socială.
Dosarul de candidatură
Depunerea dosarelor de candidatură pentru selecţia în Comisia naţională se face la registratura
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, din Bucuresti, str. Dem.I.Dobrescu nr.2–4, sect.1, în termen
de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului de selecţie, pe pagina web a Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale www.mmuncii.gov.ro.
Depășirea termenului stabilit pentru depunerea documentelor, precum și nedepunerea tuturor
documentelor solicitate conform listei referitoare la conţinutul Dosarului de candidatură atrag
inadmisibilitatea candidaturii.
Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:
I.







II.








Persoane juridice
statut/actul constitutiv al organizației;
hotărâre judecătorească sau actul normativ de înființare;
cazierul fiscal al organizației;
scrisori de susținere;
scurtă prezentare a activității organizației în ultimii 2 ani;
declaraţie pe propria răspundere că nu este deschisă procedura de insolvenţă/faliment
împotriva sa;
declaraţie pe propria răspundere că nu are sancţiuni contravenţionale în ultimele 24 luni.
Persoane fizice
copie carte de identitate;
curriculum-vitae al persoanei desemnate;
documente care să ateste pregătirea profesională;
documente care să ateste vechimea în activităţi din domeniul managementului activităţilor
sociale;
cazier judiciar;
adeverinţă care să ateste calitatea de angajat al persoanei juridice reprezentate;
mandat de reprezentare a organizaţiei.

Toate documentele solicitate se redactează în limba română.
Documentele solicitate vor fi depuse într-un plic mare, sigilat, etichetat cu următoarele
menţiuni:
DESTINATAR:



Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
Comisia de Selecţie a membrilor în Comisia naţională pentru economie socială

EXPEDITOR:



numele candidatului persoană juridică;
datele de identificare ale candidatului (adresa sediului).

Plicul mare va conţine 2 plicuri sigilate.

Fiecare plic va conține acte doveditoare unei singure etape de selectie și va fi etichetat astfel:
1.Acte pentru Criterii Eliminatorii - plicul cu acte justificative ale criteriilor eliminatorii (actele
persoanei juridice):
 statut/actul aonstitutiv al organizației;
 hotărâre judecătorească sau actul normativ de înființare;
 scrisori de susținere;
 scurtă prezentare a activității organizației în ultimii 2 ani;
 atestat de întreprindere socială.
2.Acte pentru Criterii Specifice - plicul cu acte justificative ale criteriilor specifice (actele
persoanei juridice + actele persoanei fizice)
Persoana juridică
 declaraţie pe propria răspundere că nu este deschisă procedura de insolvenţă/faliment
împotriva sa;
 declaraţie pe propria răspundere că nu are sancţiuni contravenţionale în ultimele 24 luni;
 cazierul fiscal al organizației;
 certificatul fiscal;
 extras balanță contabilă pe ultimii 2 ani.
Persoana fizică reprezentant:








copie carte de identitate;
curriculum-Vitae al persoanei desemnate;
documente care să ateste pregătirea profesională;
documente care să ateste vechimea în activităţi din domeniul managementului activităţilor
sociale;
cazier judiciar;
adeverinţă care să ateste calitatea de angajat al persoanei juridice reprezentate;
mandat de reprezentare a organizaţiei.

Selecţia dosarelor se va realiza de către Comisia de selecţie care validează dosarul şi îl
înregistrează numai dacă acesta cuprinde două plicuri sigilate dintre care un plic cu actele
justificative ale criteriilor eliminatorii și un plic cu actele justificative ale criteriilor specifice.
Nominalizarea se va realiza după finalizarea proceselor de evaluare și selecție a candidaturilor
depuse.
Rezultatul evaluării este anunțat în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procesului de
evaluare a dosarelor de candidatură, prin postarea pe pagina web a Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale www.mmuncii.gov.ro la secţiunea Noutăţi-Anunțuri.

