Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: „Oportunităţi de dezvoltare locala prin antreprenoriat social sustenabil”
Contract finanţare: POCU/449/4/16/128568
Nr. 4784/01.10.2020

Răspuns la contestația cu privire la respingerea Planului de afaceri nr. 8 - Infiintarea unei activitati
conform cod CAEN 7420 – Activitati fotografice Legea 31/1990 cu modificarile si completarile
ulterioare si va functiona ca intreprindere sociala in conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind
economia sociala si Hotararea Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala
Comisia de evaluare a Planurilor de afaceri, formată din Coțofană Mihail Petrișor și Mihaescu Luminița Alis, astăzi
01.10.2020, analizând contestaţia depusă prin e-mail de Militaru Ionuţ Leonard aplicant la Concursul de Planuri
de Afaceri organizat în cadrul proiectului „Oportunitati de dezvoltare locala prin antreprenoriat social
sustenabil”, cod SMIS POCU/449/4/16/128568, derulat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei în
parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomiţa si Asociaţia de Dezvoltare EQ, proiectul
cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, cu privire la
Neeligibilitatea şi respingerea planului de afaceri nr. 8 - Infiintarea unei activitati conform cod CAEN 7420 –
Activitati fotografice Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si va functiona ca intreprindere
sociala in conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia sociala si Hotararea Nr. 585/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala,
reţine următoarele:
1

CONTESTATARUL SUSŢINE CĂ:

a)
contestă respingerea neeligibilitatea şi respingerea planului de afaceri nr. 8 vizând înființarea unei
activități conform cod CAEN 7420 – Activități fotografice Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare
si va funcționa ca întreprindere socială în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia sociala și
Hotărârea Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
privind economia socială deoarece deține un certificat de competențe antreprenoriale însă nu are specificat
codul COR.
b)
se puteau solicita informații suplimentare referitoare la codul cor înscris pe certificatul de competențe
profesionale nr. 349/16.10.2018.
c)
la nivelul anului 2018, luna octombrie, luna emiterii certificatului în discuție, legislația muncii şi codul
ocupațional în vigoare nu impunea diferențierea între ocupațiile de antreprenor şi antreprenor social.
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d)

adevăratul motiv este discriminarea şi neacordarea egalității de șanse.

2

SITUAŢIA DE FAPT:

a)
la data de 02.10.2019 a fost demarată implementarea proiectului și activitatea de selecţie a grupului
ţintă. Depunerea planurilor de afaceri în cadrul proiectului a fost demarată la data 01.09.2020.
b)
la data de 21.09.2020 contestatarul a depus Planul de afaceri care a fost înregistrat sub nr.
8/21.09.2020.
la planul de afaceri au fost anexate anexa 0 – opis, anexa 1 – cerere de înscriere, anexa 3 – buget și previziuni
financiare, anexa 4 – alte documente suport, anexa 5 – declarație de eligibilitate, anexa 6 – declarație de
angajament, anexa 7 – declarație evitare dubla finanțare, anexa 8 – declarație evitare a incompatibilității și
anexa 3 buget 4.16, în format pdf și editabil.
c) la data de 23.09.2020 au fost solicitate contestatarului următoarele clarificări:
- retransmiterea Anexei nr.1 “CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI IN CADRUL
PROIECTULUI
„Oportunități
de
dezvoltare
locala
prin
antreprenoriat
social
sustenabil”,
POCU/449/4/16/128568”. Anexa nr.1 trebuie sa fie semnata;
- transmiterea Certificatului de Absolvire nr. 349/16.10.2018 aferent Curs antreprenoriat organizat de Medline
Exim SRL;
- clarificați/ corectați Punctul I.10 – Obiectivele Planului de Afaceri unde la Obiectivul principal este menționat
crearea de 5 locuri de munca prin susținerea înființării unei întreprinderi sociale prestatoare de servicii de
spălătorie, in comuna Tartasestii de jos …..”. Se va retransmite Planul de afaceri corectat
d)
la data de 23.09.2020 contestatarul a trimis un răspuns la solicitarea de clarificări, modificând planul de
afaceri în sensul clarificărilor solicitate şi comunicând cererea de înscriere semnată şi certificatul de competenţe
profesionale nr. 349/16.10.2018.
e)
la data de 25.09.2020, în cursul procedurii de selecţie, aşa cum reiese din Grila de verificare a
conformităţii administrative si a eligibilităţii Planului de Afaceri, s-a constatat că:
e1
Aplicantul nu este absolvent al unui curs certificat ANC fie în Antreprenor în economia socială
Cod COR 112032 fie Manager Întreprindere Socială Cod COR 112036
e2
Aplicantul nu este înregistrat in grupul ţinta al proiectului “Oportunități de dezvoltare locală
prin antreprenoriat social sustenabil”, POCU/449/4/16/128568,
Motive pentru care planul de afaceri a fost respins.
f)

la data de 30.09.2020 domnul Militaru Ionuţ Leonard a transmis documentul intitulat contestaţie.

3.

ANALIZÂND MOTIVELE CONTESTAŢIE COMISIA DE EVALUARE CONSTATĂ URMĂTOARELE:

a)

CU PRIVIRE LA NEELIGIBILITATE

Conform Metodologiei de selecţie a planurilor de afaceri, la concurs vor putea participa toţi absolvenţii
programelor de formare: Antreprenor economie socială şi Manager întreprindere socială (...) de asemenea, pot
participa la concurs persoane care nu au participat la programele de formare Antreprenor în economie socială
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Cod COR 112032 şi Manager de întreprindere socială Cod COR 112036 organizate în cadrul proiectului cu condiţia
ca aceste persoane să se încadreze în categoriile de grup ţintă eligibile (sunt incluse în grupul ţintă al proiectului)
Potrivit Ghidului SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI
9.v/OS 4.16, în cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare
antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează
în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare
antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului
economiei sociale, așa cum s-a precizat mai sus (Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager
de întreprindere sociala cod COR 112036) .
Astfel, din cuprinsul textelor de mai sus rezultă faptul că, pentru a fi eligibil trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a1

Să facă parte din grupul ţintă al Proiectului,

a2
Să fi absolvit program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente
pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, așa cum s-a precizat mai sus (Antreprenor in economia
sociala Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala cod COR 112036).
Prin raportare la situaţia contestatarului şi la documentele depuse de acesta, se constată că:
a1
Domnul Militaru Ionuţ Leonard nu face parte din grupul ţintă al proiectului, aşa cum rezultă din
documentele proiectului privind selecţia grupului ţintă.
Deşi contestatarul arată că se încadrează în grupul ţintă sub aspectul vârstei şi al domiciliului, condiţia de
eligibilitate precizată în metodologie condiţionează apartenenţa la grupul ţintă al proiectului.
Simpla îndeplinire a condiţiilor generale aferente grupului ţintă nu echivalează cu apartenenţa la grupul ţintă al
proiectului, apartenenţă ce presupune parcurgerea unei etape prealabile ce constă în depunerea unor
documente, unei etape de selecţie, precum şi validarea ca membru al grupului ţintă al proiectului.
a2
Domnul Militaru Ionuţ Leonard nu a făcut dovada absolvirii unui program de formare antreprenorială
specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, așa
cum s-a precizat mai sus (Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere
socială cod COR 112036).
Transmiterea unor documente care atestă absolvirea unui program de formare profesională, altul decât cel
prevăzut în ghid şi în metodologie, nu prezintă relevanţă sub aspectul asemănării dintre cele două ocupaţii.
Indiferent de situaţia legislativă invocată de contestatar, acesta este ţinut să îndeplinească condiţia specifică a
absolvirii programelor de formare antreprenorială în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile
Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială cod COR 112036,
acestea fiind ocupațiile specifice sectorului economiei sociale.
Chiar dacă la momentul absolvirii programului de formare invocat de contestatar nu ar fi existat o diferenţiere
între cele două ocupaţii, este necesar a se analiza diferenţa dintre cele două la momentul depunerii planului de
afaceri, dată la care cele două ocupaţii sunt tratate ca ocupaţii distincte.
Astfel, în vederea probării îndeplinirii condiţiei de elgibilitate referitoare la formarea profesională nu poate fi
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primită decât dovada absolvirii unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu
standardele existente pentru ocupațiile Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de
întreprindere sociala cod COR 112036, aşa cum sunt acestea reglementate la momentul depunerii planului de
afaceri.
b)
Cu privire la solicitarea de informaţii suplimentare referitoare la codul COR înscris pe certificatul de
competenţe profesionale nr. 349/16.10.2018.
Învederăm faptul că, certificatul de competenţe profesionale nr. 349/16.10.2018 nu cuprinde menţiuni
referitoare la codul COR, aşa cum însăşi contestatarul precizează, astfel nu pot fi solicitate informaţii în
legătură cu o menţiune care nu există.
Totodată, arătăm faptul că, contestatarul a fost interpelat şi i-au fost solicitate clarificări cu privire la planul de
Afaceri şi documentele depuse, clarificări la care acesta răspuns la data de 23.09.2020, în urma acestor clarificări
fiind continuată procedura de selecţie.
c)
Cu privire la susţinerea precum că, la nivelul anului 2018, luna octombrie, luna emiterii certificatului în
discuţie, legislaţia muncii şi codul ocupaţional în vigoare nu impunea diferenţierea între ocupaţiile de antreprenor
şi antreprenor social.
Reiterăm menţiunile de mai sus, în sensul că, chiar dacă la momentul absolvirii programului de formare invocat
de contestator nu ar fi existat o diferenţiere între cele două ocupaţii, este necesar a se analiza diferenţa dintre
cele două la momentul depunerii planului de afaceri, dată la care cele două ocupaţii sunt tratate ca ocupaţii
distincte.
d)
şanse.

Cu privire la susţinerea precum că adevăratul motiv este discriminarea şi neacordarea egalităţii de

Arătăm că aceasta este o simplă afirmaţie fără a fi motivată ori dovedită în vreun fel.
Totodată, primirea ori acceptarea unor dosare incomplete, inclusiv sub aspectul transmiteri unor documente
care atestă îndeplinirea unor condiţii diferite de cele precizate în documentele proiectului şi solicitate erga
omnes, respectiv tuturor participanţilor la concurs, ar constitui o discriminare faţă de cei care au înţeles să
participe la acesta doar în măsura în care îndeplinesc condiţiile aşa cum acestea sunt menţionate în documentele
proiectului.
Se constată că nu a fost dovedită discriminarea, iar, în măsura în care ar fi primite dosare/planuri de afaceri ce
nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, ar fi discriminate alte persoane, aşa cum arătăm mai sus.
Motivat de cele de mai sus, se constată că nu au fost prezentate argumente şi dovezi suficiente în susţinerea
contestaţiei, astfel că nu se impune modificare rezultatului evaluării.
Data 01.10.2020
Expert selecție plan afaceri Coțofană Mihail-Petrisor

Expert coordonare A1.5 selecție planuri de afaceri L Mihaescu Luminița Alis
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