Întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor aferente O.S. 5.2 POCU

1. În cadrul apelului aferent O.S.5.2 POCU se pot finanța prin proiectul POCU și alte tipuri de
servicii sociale, alături cele aferente infrastructurii sociale hard finantate prin PNDR? Ex. daca
PNDR a finantat un centru de zi pentru copii, se poate propune prin proiectul POCU finantarea,
pe lângă serviciile sociale strict specifice centrului de zi și servicii de îngrijire bătrâni la
domiciliu, tinând cont de nevoia reală identificata în comunitate?
Răspuns:
Conform Ghidului Solicitantului pag. 10:
"N.B. În cadrul activității principale 1, alături de serviciile dezvoltate în cadrul infrastructurii
finanțate prin PNDR 2014-2020 (componenta obligatorie care asigură complementaritatea cu
PNDR) pot fi sprijinite și alte servicii sociale care răspund nevoilor identificate în SDL (finanțată
prin Măsura Leader din cadrul PNDR) și care deservesc același obiectiv adresat grupului țintă al
proiectului POCU."
În acest sens, pot fi încadrate la activitatea 1 mai multe servicii realizate de unul sau mai multi
parteneri, codiția de eligibilite fiind ca cel puțin un serviciu să se realizeze într-o infrastructura
finanțată printr-un proiect hard în cadrul PNDR 2014-2020, Masura 19- Leader.
Mai mult , indicatorul de realizare 4S170 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin , reflectă necesitatea dezvoltării
și sprijinirii unui număr cât mai mare de servicii la nivelul comunității marginalizate.
2. În ghidul solicitantului, la Capitolul 1, Subcapitolul 1.4. Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili
se menționează "Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii
sociali relevanți". Ce înseamnă mai exact "actori sociali relevanti"? Trebuie acestia să fie
"beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020", sau precizarea aceasta se referă
exclusiv la furnizorii de servicii sociale?
Răspuns:
Conform Ghidului Solicitantului pag. 24
”Prin entități relevante se înțeleg acei actori care vor fi implicați în derularea uneia/ unora
dintre activitățile principale ale proiectului contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor
de realizare/ de rezultat solicitați prin prezenta cerere de propuneri de proiecte”.
Condiția - beneficiari selectați pentru finantare prin PNDR 2014-2020 - este criteriu de
eligibilitate pentru proiect verificabil în cazul activității principale nr. 1 – care este activitate
obligatorie, activitate în cadrul căreia pot fi finanțate mai multe tipuri de servicii sociale din care

cel puțin un serviciu să se realizeze într-o infrastructura finanțată printr-un proiect hard, în cadrul
PNDR 2014-2020, Masura 19- Leader.
Astfel, conform Corrigendum-ului nr.2 aferent acestui Ghid al solicitantului din data de
14.02.2019:
”Condiția minimă de îndeplinit în acest sens este existența Contractului de finanțare semnat cu
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR pentru proiectul hard/ Notificării cererilor
de finanțare eligibile și selectate, emisă de AFIR. Beneficiarul finanțării prin PNDR – măsura
Leader (conform Contractului de finanțare/ Notificarii cererilor de finanțare eligibile și selectate,
emisă de AFIR) trebuie să aibă calitatea de solicitant/partener pentru cel puțin activitatea
principală 1 menționată cadrul acestui ghid.”
3. În legatură cu indicatorul 4S169 "Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care beneficiază de sprijin", cum anume se poate cuantifica numarul de
comunități?
Răspuns:
În ceea ce privește 4S169 "Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care beneficiază de sprijin", conform Corrigendum-ului nr.2 din data de 28.11.2018:
” Teritoriul acoperit de SDL finanțat prin PNDR 2014-2020 constituie comunitatea
marginalizată.”
Ex. În situația în care proiectul POCU OS 5.2 vizează grup tință din teritorii acoperite de una sau
mai multe SDL, indicatorul 4S169 va fi 1 sau n, unde n = nr. de SDL vizate de activitățile proiectului
O.S.5.2- POCU.
4. Pot fi depuse mai multe proiecte pe O.S.5.2.POCU care să vizeze măsuri implementate pe
teritoriul unei strategii de dezvoltare locală (SDL) finanțată prin PNDR 2014-2020? Dacă pe
teritoriul acoperit de SDL au mai fost finanțate proiecte prin alte O.S. POCU se mai pot
depune proiecte pe O.S. 5.2?
Răspuns:
Conform Ghidului Solicitantului pag. 19 - 20
” N.B. Măsurile vizate în cadrul PI9.vi O.S. 5.2 vor fi finanțate în cadrul unui singur proiect
POCU.
Astfel, pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, UAT-urile care vor beneficia de
măsurile vizate în cadrul PI 9.vi O.S.5.2 vor fi excluse de la finanțarea activităților similare
asigurată la nivelul altei axe prioritare/prioritate de investiții/ obiectiv specific și invers, după
cum urmează:
 Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestui apel vor fi excluse
de la finanțare din cadrul:
 AP 4 – PI 9.ii, O.S 4.1, O.S. 4.2., O.S.4.4

 Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestui apel vor fi excluse
de la finanțarea activităților similare la nivelul:
 AP 6- PI 10i


Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, persoanele din grupul țintă care vor
beneficia de măsurile vizate în cadrul acestui apel vor fi excluse de la finanțarea măsurilor
similare1 finanțate din:
 AP 1/ AP 2


AP 3 – PI 8.i (OS 3.1-3.6), PI 8.iii (OS 3.7 - antreprenoriat).

Totodată, luând în considerare eventuala mobilitate a grupului țintă, este recomandat ca
proiectul să conțină măsuri de atenuare a acestui risc.

ATENȚIE!
 Dacă cel puțin una din activitățile principale obligatorii (condiție de eligibilitate) 1 și 3
și/sau 4 propuse prin proiectul aferent acestui apel (respectiv Sprijinirea dezvoltării/
furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare
integrate (medico-sociale); Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității) sunt finanțate printr-un proiect
POCU, altul decât prezenta cerere de propuneri de proiecte (de ex: O.S. 4., O.S.4.2,
O.S.4.4.), atunci proiectul devine neeligibil pentru prezentul apel. ”
În concluzie, pot fi depuse mai multe proiecte pentru finanțare prin O.S.5.2. POCU la nivelul
teritoriului SDL cu condiția ca măsurile propuse prin proiecte să fie implementate pe teritoriul
unor UAT-uri diferite acoperite de una/mai multe SDL și care nu beneficiază/nu au beneficiat
de finanțare prin alte O.S. POCU menționate anterior. În caz contrar, proiectul devine
neeligibil.

5. Este obligatoriu ca solicitanții și/sau partenerii să dețină sediu social/punct de
lucru/flială/sucursală în teritoriul acoperit de SDL?
Răspuns:
Conform Ghidului Solicitantului pag. 24
” Pentru Solicitanții și/sau Partenerii proiectului POCU nu este condiție obligatorie să dețină sediu
social/punct de lucru/flială/sucursală în teritoriul acoperit de SDL, cu excepția serviciilor sociale
pentru care infrastructura socială finanțată prin PNDR trebuie să fie într-un teritoriu acoperit de
o SDL.”

1

Prin măsuri similare se înțelege: de exemplu participarea la un program de ucenicie, participarea la un program de formare în
același domeniu și pentru același nivel de calificare, obținerea subvenției pentru deschiderea unei afaceri etc

6. Este obligatoriu ca activitățile să se realizeze în teritoriu acoperit de SDL?
Răspuns :
Conform Ghidului Solicitantului pag. 19
” Nu este obligatoriu ca toate activitățile principale să se realizeze în teritoriu acoperit de SDL, dar
trebuie să existe o fundamentare adecvată în cadrul cererii de finanțare pentru aceste situații
posibile (ex. activități de formare, ucenicie, stagii pentru absolvenții de învățământ superior etc).
Condiția obligatorie este ca grupul țintă pentru proiectul POCU (așa cum este definit în prezentul
ghid) să fie din teritorii acoperite de una/mai multe SDL gestionate de GAL-uri învecinate (din
cadrul aceluiași tip de teritorii LESS sau teritorii MORE, fară a fi mixate teritorii LESS cu teritorii
MORE).”
7. A) În cazul în care o comună este beneficiar al infrastructurii sociale (proiect hard) finanțat
prin LEADER, eligibil si contractat nu intenționează să devină solicitant al finanțării POCU,
ci a acordă dreptul de operationalizare a infrastructurii socială unei alte entități (asociatie
care este furnizor acreditat de servicii sociale), aceasta entitate trebuie să demareze
procedura de selectie a partenerilor sau poate opta la o varianta mai simplă? Mentionam
ca inaintea depunerii Cererii de finantare pentru proiectul hard, comuna respectivă,
nefiind acreditată ca furnizor de servicii sociale, a demarat o procedura de selecție a
partenerilor. Acordul acestui parteneriat a fost anexat proiectului hard finanțat prin
PNDR- Măsura 19 Leader.
B) În cazul in care comuna respectivă va fi numai partener și nu lider (solicitant) al
parteneriatului în proiectul POCU 5.2 , trebuie să fie furnizor acreditat de servicii sociale,
chiar daca liderul de proiect este o organizatie acreditată ca furnizor de servicii sociale?
În acest caz, daca această comună trebuie sa fie implicată cel putin in activitatea 1, poate
sa fie implicata si fara acreditare (de ex. cu activitatea de recrutare, identificare grup
tinta)?
Răspuns:
A) Conform G.S 0.S.5.2. – pag 11 „În situația în care beneficiarul proiectului de infrastructura
finanțat prin PNDR (pentru proiectul hard) este diferit de solicitantul finanțarii prin POCU O.S.5.2
pentru activitatea principală 1, documentele specifice semnate de beneficiarul proiectului
finantat prin PNDR în scopul operaționalizării infrastructurii de catre o altă entitate (furnizorul de
servicii sociale) trebuie să fie semnate înainte de data depunerii cererii de finanțare aferentă
O.S.5.2. POCU.
Pentru LEADER, Beneficiarii măsurilor hard pot fi:
 entități private/publice stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din
Reg. UE 1305/2013;

 GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul
respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în
cadrul primului apel lansat.
Oricare dintre entitățile de mai sus, dacă nu sunt acreditate ca furnizor de servicii, au obligația
de a încheia un Contract de parteneriat cu un furnizor de servicii sociale, înaintea depunerii
Cererii de finanțare.”
Astfel, dacă Primaria de Comuna nu este acreditata ca furnizor de servicii sociale, pentru proiectul
PNDR avea obligația de a încheia un Contract cu un furnizor de servicii sociale pentru
operaționalizarea infrastructurii sociale.
Pentru proiectul POCU O.S.5.2 este obligatoriu ca solicitantul sau partenerul care
operationalizează infrastructura să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale la momentul
depunerii cererii de finantare, iar dacă solicitantul este entitate publică, selecția partenerilor
privați sau ONG-uri trebuie să respecte prevederile OUG 40/2015.
B) Dacă infrastructura de servicii sociale este operationalizată de o altă entitate acreditată ca
furnizor de servicii sociale, Primaria de Comuna nu are obligația de a fi acreditată ca furnizor de
servicii sociale și implicit nu este obligatoriu a fi implicată in activitatea 1 sau în alta activitate a
proiectului POCU O.S.5.2.
8. Cum se vor monitoriza indicatorii obligatorii având în vedere ca fiecare persoană din cele 250
(valoare minimă) trebuie să beneficieze de minimum 2 masuri dintre cele 7 menționate în
Ghidul solicitantului? Este eligibil ca un membru din grupul țintă (persoane vârstnice) să
beneficieze 2 servicii în cadrul activității 1: servicii de îngrijire la domiciliu și servicii în Centrul
de zi pentru vârstnici, primul fiind un serviciu socio-medical, iar altul este un serviciu social sau
socio-educațional în funcție de activitatea centrului de zi?
Răspuns:
”Persoanele care beneficiază de servicii integrate” sunt persoane care beneficiază, în cadrul
proiectului, de minimum 2 măsuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului aferent O.S.5.2.,
astfel, în cazul menționat de dvs., o persoană trebuie să beneficieze, alături de servicii aferente
măsurii de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socioeducaționale) obligatoriu de încă o măsură din cele eligibile.
De asemenea, este util a se consulta și descrierea indicatorului 4S168 la următorul link:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/2018/05.09/Ghidul_indicatorilor/fise/AP5_4S168.pdf
9. Dacă în proiectul hard de intrastructură socială finanțat prin PNDR – Măsura 19 Leader
Beneficiarul (Primărie) a selectat un partener privat pentru operaționalizarea infrastructurii
sociale și a facut procedura de selecție parteneri la momentul elaborării proiectului hard,

pentru proiectul POCU O.S. 5.2 este necesară o altă procedura de selecție de parteneri dacă
rămâne același partener privat?
Răspuns:
În conformitate cu documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 - Noiembrie 2018 – corrigendum nr.6
„Solicitanţii instituţii finanțate din fonduri publice care intenționează să selecteze parteneri din
sectorul privat pentru implementarea proiectelor au obligaţia de a respecta prevederile
relevante din OUG 40/2015.”
Astfel, în situația în care solicitantul este instituție publică și selecția partenerului privat nu a fost
realizată conform prevederilor din OUG 40/2015, este necesară realizarea unei noi selecții de
partener în baza OUG 40/2015, pentru proiectul care se va depune în cadrul OS 5.2. POCU. Dacă
solicitantul este privat sau ONG, selecția de parteneri conform prevederilor din OUG 40/2015 nu
este obligatorie.
Totodată, pentru o mai bună întelegere a parteneriatului necesar în cadrul proiectului POCU,
informații detaiate privind selecția partenerilor se regăsesc și în documentul Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - Noiembrie
2018 disponibil la următorul link:
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/615/am-pocu-modific%C4%83orient%C4%83rile-privind-accesarea-finan%C8%9B%C4%83rilor-%C3%AEn-cadrul-programuluiopera%C8%9Bional-capital-uman-2014-2020?start=80

10. O entitate, acreditată ca furnizor de servicii sociale cu rol de partener într-un proiect POCU
O.S.5.2 poate să să fie partener sau solicitant și in cadrul altui proiect POCU O.S.5.2?
Răspuns:
În conformitate cu documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 - Noiembrie 2018 – corrigendum nr.6, ”o entitate cu
personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare cerere de
propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În cazul în care este
identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de propuneri de proiecte, toate
proiectele identificate cu acea entitate ju„ridică participantă vor fi respinse.”

11. Câte locuri de muncă trebuie înființate ca număr minim prin proiectul POCU O.S. 5.2?
Aceste locuri de muncă trebuie înființate doar în teritoriul în care se implementează
proiectul?
Răspuns:
Conform ghidului solicitantului,





pentru indicatorul 4S168 Persoane din comunitățile

marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate
ținta minima este de 250 persoane din care 50% , respectiv 125 persoane să beneficieze de
măsuri de ocupare.
De asemnenea ținta minimă pentru:
indicatorul 4S164 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant este de 50% din numărul
persoanelor care beneficiază de măsuri de ocupare, respectiv 63 persoane;
indicatorul 4S165 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la
încetarea calității de participant este de 25% din numărul persoanelor care beneficiază de măsuri
de ocupare, respectiv 32 persoane angajate și/sau care desfășoară o activitate independentă.

Atenție!
Dacă ținta indicatorului 4S168 asumată prin proiectul O.S. 5.2 POCU este mai mare decât ținta minimă
de 250 persoane, numărul persoanelor care trebuie să beneficieze de măsuri de ocupare trebuie să fie
50% din ținta indicatorului 4S168 asumată prin proiect . De asemenea, țintele obligatorii ale
indicatorilor 4S164 și 4S165 pentru proiectul O.S.5.2. vor fi calculate proporțional cu numărul
persoanelor care trebuie să beneficieze de măsuri de ocupare.
Locurile de muncă și afacerile înființate pot fi pe tot teritoriul României, cu păstrarea tipului de regiune
în care este implementat proiectul (MORE sau LESS făra a fi mixate), nefiind nicio altă restricție legată de
teritoriul SDL.

