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Către: Ministerul Fondurilor Europene 
În atenția doamnei Adina Păsărel, Director 
În atenția domnului Cristian Ababei, Director 

 
Nr. 60/ 25.04.2014 

 
 
 

Ref.: Propuneri de modificare a schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru  
Cererea de propuneri de proiecte „Dezvoltarea economiei sociale” 

 
 
 
 
Stimată doamnă Director, 
Stimate domnule Director, 
 
 Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale acordă o atenție deosebită relansării apelului de 
proiecte aferent DMI 6.1 și dezvoltării sustenabile a economiei sociale în România. Listăm mai jos 
observațiile noastre punctuale referitoare la Ghidul Condiții Specifice pus în consultare pe site-ul 
www.fseromania.ro în data de 18.04.2014 și având termen limită pentru primirea propunerilor din parte 
beneficiarilor 25.04.2014. 
 
1. Eliminarea din ghid a paragrafului „În cazul în care, în cadrul proiectului sunt înființate/dezvoltate 

cel puțin 2 structuri de economie socială, distanța dintre oricare 2 structuri de economie socială 
trebuie să fie de minim 50 km” (pag. 23 din ghid). 
 
Prevederea din capitolul 4.5. Indicatorii de program „În cazul în care, în cadrul proiectului sunt 
înființate/dezvoltate cel puțin 2 structuri de economie socială, distanța dintre oricare 2 structuri de 
economie socială trebuie să fie de minim 50 km” (vezi pagina 23) nu are o justificare economică: 
funcționarea eficientă a SES se poate realiza cu riscuri mici în proximitatea administratorului. Cu cât 
distanța dintre SES și administratorul acesteia (beneficiarul finanțării) este mai mare, cu atât 
viabilitatea economică a SES scade. Logica dispersiei geografice a SES trebuie să fie guvernată de 
piața liberă, în funcție de specificul afacerii, și nu de o regulă artificială. Daca un promotor de proiect 
dorește de exemplu, înființarea mai multor unități de colectare de lapte, acestea nu vor putea fi 
funcționale și nu vor putea fi replicate la o distanță de min. 50 km una de alta, unde poate, ocupația 
populației nu este creșterea animalelor ci cultivarea pământului, și unde un astfel de centru nu 
poate colecta suficient astfel încât să fie și eficient. 
 
Această constrângere nu are o justificare geografică clară: pasul de 50 km între SES duce la 
excluderea artificială a unor potențiali membri ai grupurilor țintă eligibile care nu se încadrează în 
acel areal geografic. Pe de altă parte, aceasta nu se justifică în contextul existenței mai multor 
proiecte în aceeași zonă. Dacă doi promotori din aceeași localitate înființează în cadrul a două 
proiecte diferite două SES, pe aceeași stradă, principiul dispersiei geografice este anulat. 
 
De exemplu, în regiunea București-Ilfov, cel mai nordic punct (localitatea Ciolpani) se află la numai 
60 km de cel mai sudic punct (comuna Vidra), sau Com. Cornetu și comuna Nuci – 63 km. În ceea ce 
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privește distanțele est-vest: Domnești – Brănești (numai 43 km) sau Ciorogârla – Brănești (numai 47 
km). 
 
Totodată, considerăm că o astfel de restrângere a posibilităţii de a înfiinţa şi dezvolta mai multe 
structuri de economie socială într-o regiune, zonă geografică (spre ex.: Delta Dunării) sau în localităţi 
limitrofe regiunilor de dezvoltare (ex.: Podu Turcului din Regiunea Sud-Est aflată la 31,7 km distanţă 
de Bârlad din Regiunea Nord-Est) este nejustificată, în condiţiile în care există necesităţi de 
dezvoltare ale unor astfel de comunităţi şi în condiţiile în care indicatorii de program pot fi atinşi fără 
a încălca principiile şi valorile din Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2013, dintre care 
menţionăm: 
 
„Acest DMI urmăreşte să creeze condiţiile pentru asigurarea accesului egal la şi pentru furnizarea de 
măsuri eficiente de asistenţă şi sprijin pentru toţi. Proiectele vor promova principiul egalităţii de 
şanse pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, sex, rasă, etnie, origine socială etc., pentru a 
avea acces egal la activităţile propuse în cadrul acestui DMI.” 
 

 
2. Eliminarea criteriilor de evaluare 1.8, 1.9, și 1.10 din grila de evaluare Faza B (vezi pagina 40 – 41), 

reformularea și introducerea acestora în cadrul ANEXEI 1: Grila de evaluare Faza A. 
 
Referitor la criteriile 1.8, 1.9, si 1.10 din grila de evaluare faza B (vezi pagina 40 - 41) menționăm că 
acestea sunt anticoncurențiale pentru că sunt avantajate nejustificat proiectele implementate în mai 
mult de 1 regiune. Conform ghidului, pe acest apel de proiecte pot fi depuse două tipuri de proiecte  
(proiecte care se implementează într-o singura regiune și proiecte care se implementează în 
minimum 2 regiuni de dezvoltare) însă evaluarea acestor proiecte se face în baza aceleiași grile de 
evaluare, fapt care va conduce la limitarea accesului la finanțare a proiectelor implementate într-o 
singura regiune de dezvoltare.   
 
Criteriul 1.10. Prin această modalitate de acordare a punctajului nu se asigură șanse egale 
potențialilor beneficiari de finanțare, în sensul că organizațiile sau parteneriatele solicitante care au 
o capacitate financiară mai mica si care nu pot planifica crearea/ dezvoltarea unui număr de 2, 3, 4, 5 
sau mai multe SES în proiectele propuse sunt depunctate în favoarea organizațiilor sau 
parteneriatelor cu capacitate financiară mare care pot solicita o finanțare suficientă (calculată în 
conformitate cu prevederile din GSCG 2013 – cap. Capacitatea financiară a parteneriatului, pag.15-
17).  
 
Pe de altă parte, prevederile cuprinse în GS-CS DMI 6.1 alin. (b) Indicatori de rezultat (result), pag. 
21, tabel orientativ, în care sunt corelate valorile minimale ale indicatorilor cu bugetul maximal (VG, 
VS, VME) per SES, coroborate cu  prevederile cuprinse in GS-CS DMI 6.1 alin. (b) Indicatori de rezultat 
(result), pag. 20 – ”(b1) (”Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale.”), duc 
la concluzia că indiferent de numărul de SES înființate/sprijinite într-un proiect, numărul de locuri de 
munca NOU create trebuie sa fie de min. 4.  
 
În concluzie, dacă se urmărește o valoare ridicată a indicatorului (b1) Numărul locurilor de muncă 
create de structurile economiei sociale, asigurarea participării în numar mare a organizațiilor chiar și 
cu capacitate financiară mai mica este benefică prin prisma faptului că și aceste proiecte mici care 
vizează înființarea/dezvoltarea unei singure SES, vor genera obligatoriu câte 4 locuri de muncă per 
SES, iar finanțarea este proporțională. 
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În plus, din date pe care le deținem, ținta de locuri de muncă create în cadrul SES pentru anii 2013 
- 2015 fiind de 316 locuri de munca (sursa: RAI 2012), eliminarea acestui criteriu din Grila de 
evaluare Faza B este recomandabilă.  

Nu în ultimul rând, această abordare va duce și la valori ridicate ale indicatorului „Numărul SES 
înființate” unde, în ani ce urmează (2013-2015), trebuie atinsă o ținta de 569 de SES înființate. 
(sursa: RAI 2012). 

Atâta vreme cât există plafoane bugetare maximale în funcție de numărul de SES 
înființate/sprijinite și de locuri de muncă nou create, criteriul de evaluare 1.10 nu va duce la o 
îmbunătățire a calitații tehnice a proiectelor, acesta trebuie să rămână un criteriu de stabilire a 
eligibilității proiectelor pentru a asigura conformitatea acestora cu tabelul. 

Criteriul 1.9. Acesta descurajează și depunctează proiectele care vizează angajarea în cadrul SES a 
persoanelor cu nevoi speciale (ex. persoane cu probleme de sănătate mintală) și cu un grad mai 
scăzut de independență, care necesită o supraveghere sporită. Din practica altor SES din state ale 
UE, în funcție de gradul de independență al persoanelor angajate în unități protejate, rata 
personalului fără nevoi speciale în cadrul SES poate ajunge și la 60% din totalul angajaților.    

Ca urmare, aplicarea unui astfel de criteriu de evaluare nu asigură șanse egale pe piața muncii 
pentru diverse categorii de persoane cu nevoi speciale. Acesta trebuie reformulat în sensul stabilirii 
unui prag minim de personal fără nevoi speciale în cadrul SES și introducerea acestuia în Anexa 1 
Grila de evaluare Faza A. 

Criteriul 1.8. Așa cum am argumentat la criteriul 1.10, încurajarea creării de NOI locuri de muncă în 
cadrul SES este posibilă cu precădere prin încurajarea unei participări largi de proiecte cu buget mic, 
care vizează înființarea unui număr mai mic de SES în cadrul unui singur proiect.  

Pe de altă parte, aplicarea unui astfel de criteriu in evaluarea tehnica, nu asigură șanse egale 
organizațiilor/parteneriatelor care vizează prin proiectele lor, dezvoltarea unor SES deja existente și 
în care nevoia creării de noi locuri de munca este redusa in comparație cu structurile nou înființate. 
În această situație, creșterea artificială a numărului de locuri de muncă în SES deja existente doar 
pentru ca proiectele sa primească punctaj mare, fără o justificare economică solidă, crește riscul de 
șomaj al persoanelor angajate în SES după încheierea finanțării, ceea ce contravine principiului 
dezvoltării sustenabile, care face obiectul unui alt criteriu. 

Ca urmare, acest criteriu trebuie să urmărească doar atingerea unui prag minimal de înființare de noi 
locuri de munca în cadrul SES și sa fie aplicat din perspectiva eligibilității proiectului și nu a calității 
tehnice a acestuia. 

 
3. Definirea activităților cu caracter general și precizarea că acestea nu includ activitatea de 

management a proiectului și costurile aferente acesteia. 
 
Corelarea „VG – valoare euro, finanțare maximă eligibilă activități cu caracter general” cu „VS – 
Valoarea maxima a Subvențiilor acordate către structuri de economie socială”, prevăzută în cap. 4.5 
Indicatori (vezi pag 23) nu este justificată. Munca și activitățile depuse pentru înființarea unei 
entități este comparabilă numai cu munca și activitățile depuse în acest sens și nu cu subvențiile 
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acordate, subvenții care sunt fundamentate pe nevoile acelor entități. Această corelare nu 
încurajează o cheltuire eficientă a subvențiilor, ci justificarea unor costuri doar de dragul de a acorda 
subvenții. În situația în care subvenția nu este cheltuită prin identificarea unor soluții mai puțin 
costisitoare managementul este nevoit să „risipească banii” pentru a putea continua plata salariilor 
și a onorariilor experților (echipa obligatorie de management și experți de implementare), activitățile 
de informare, audit și expertiză contabilă. Această condiție nu conduce la o eficientizare a cheltuirii 
fondurilor și nici nu este o valoare adăugată adusă îndeplinirii indicatorilor asumați la nivel de 
organizație sau program. 
 

4. Revizuirea spațiului acordat solicitării de a demonstra sustenabilitatea financiară și 
organizațională  
 
Referitor la cerință “Pentru a demonstra sustenabilitatea financiară și organizațională, Solicitantul 
trebuie să descrie argumentat în cererea de finanțare pentru fiecare din structurile de economie 
socială pe care propune să le creeze: analiza pieței (segmentul de piață, concurența, politica de 
prețuri/poziționarea produsului/serviciului), planul de vânzări.” (pagina 30) menționam că având în 
vedere numărul de caractere limitat atribuit secţiunii “Sustenabilitate” din ActionWeb beneficiarii nu 
vor avea suficient spațiu sa prezinte aceste informații. 
 
Propuneri:  
a) reanalizarea cerinței menționate mai sus; 

sau 
b) oferirea posibilității de a prezenta aceste informații într-o anexa aferenta cererii de finanțare; 

sau 
c) numărul limită de caractere aferente secțiunii sustenabilitate din ActionWeb să fie considerabil; 

mai mare 
d) reducerea elementelor asupra cărora se cer detalii. 

  
5. Paragraful „II Structuri cu personalitate juridică distinctă – solicitantul sau partenerul/ii eligibil/i în 

cadrul unui proiect din prezentul apel vor dezvolta activități de economie socială în cadrul unor 
entității înființate în cadrul proiectului, cu personalitate juridică, încadrându-se cu finanțarea in 
plafonul de 200.000 de Euro” din cap. 3. Prevederi relevante pentru DMI 6.1.  (pagina 9) produce 
confuzii în rândul potențialilor aplicanți. Din acest paragraf se poate înțelege că indiferent de 
numărul de entități cu personalitate juridică distinctă înființate în cadrul proiectului se acordă o 
finanțare prin schema de minimis de 200.000 Euro. 
 
Propunere: reformularea paragrafului după cum urmează „II Structuri cu personalitate juridică 
distinctă – solicitantul sau partenerul/ii eligibil/i în cadrul unui proiect din prezentul apel vor dezvolta 
activități de economie socială în cadrul unor entității înființate în cadrul proiectului, cu personalitate 
juridică, încadrându-se cu finanțarea în plafonul de 200.000 de Euro/structura cu personalitate 
juridică distinctă nou înființată”  
 

6. Introducerea în lista solicitanților/partenerilor eligibili a cooperativelor meșteșugărești și 
excluderea cooperativelor de producție din aceasta lista atâta vreme cat aceasta forma de 
organizare a unei cooperative nu se poate încadra în categoria „societăţi cooperative de alte 
forme” prevăzute la art. 4, litera i) din Legea 1/2005 
In cadrul capitolului 4.3 Beneficiari (solicitanți și parteneri eligibili) se face referire la „cooperativele 
de producție” însă aceasta forma de cooperativa nu este reglementata de Legea Nr. 1 din 21 
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februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Totodată, conform articolului 4 litera 
a) din Legea 1/2005 cooperativele meșteșugărești pot desfășura activități de producţie care 
contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor 
cooperatori;  

7. Având în vedere că o structură de economie socială poate viza producerea de bunuri sau produse și 
luând în considerare că in lista de cheltuieli eligibile care intra sub incidența ajutorului de minimis nu 
sunt menționate „cheltuielile cu materia prima” propunem ca în lista de cheltuieli eligibile pentru 
entitățile sociale fie introdusă și această cheltuială. 

În speranța unui proces de consultare fructuos și cu rezultate vizibile, vă stăm la dispoziție pentru 
detalierea propunerilor noastre. Ne puteți contacta la: 0720 352 842/ fax 031 1050 756 / flavia@ce-re.ro 
 
Cu stimă, 
 
Oana Preda 
Director 
Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe 
 
În numele Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale 


