
Despre masura de infrastructura sociala -finantata multi fond- PNDR (Leader) si POCU (5.2) 

Intrebari catre ambele autoritati 

 

Intrebari POCU 

Generale 

a. Ce fonduri alocate pe 5.2 au?  au bani sa finanteze functionarea tuturor infrastructurilor de servicii 

sociale create prin PNDR? 

Raspuns: Apare in ghid 5.2 suma. In principiu sunt bani pentru toate (pe proiectele cumulate din 

Leader infrastrcutura sunt aprox 5 mil. Euro, in POCU suma este mult mai mare). 

b. Cand isi propun lansarea apelului pe 5.2?  

Raspuns: In 2 saptamani se va finaliza ghidul 5.2 si va aparea varianta finala. 

c. Ce tip de apel va fi pe 5.2 : competitiv, necompetitiv, depunere continua, la termen? 

Raspuns: apare in ghidul 5.2. Este diferit de proiectele pe PNDR.  

d. Unde gasim ghidul in consultare? A fost postat si apoi a disparut.... 

Raspuns: pe fonduri UE.. 

Intrebari Specifice 

Despre comunitati marginalizate -definitie 

d. Ce inseamna comunitate marginalizata in contextul 5.2? 

e. Orice comuna dintr-un teritoriu GAL se considera marginalizata, daca acesta are o strategie 

aprobata prin Leader? 

f. Vorbim despre zone marginalizate conform atlasului marginalizarii?... ce tip de marginalizare?... ce 

nivel de marginalizare... 

g. Accesul la finantare va fi conditionat de localizarea infrastructurii sociale intr-o anumita zona 

marginalizata? sau vor fi conditii de adresabilitate a serviciilor catre locuitorii dintr-o anumita zona 

marginalizata din comuna....(ex. pot fi comune care la nivel de UAT nu sunt marginalizate dar au in 

componenta sate in care am marginalizare .cum tratez problema?... pot sa iau in considerare 

datele la nivel de sat?) 

h. Problema datelor statistice destul de vechi, ar fi de dorit sa permita utilizarea datelor de stare 

civila actuale sau sa permita efectuarea de analize in teren la acest moment 

Extras -Definitie din ghid in consultare: 

Comunităţile marginalizate în cadrul prezentei Cereri de Propuneri de Proiecte sunt reprezentate de 

comunitățile din unitățile administrativ teritoriale (UAT)  din teritoriile acoperite de Strategiile de 

dezvoltare rurală (SDL) finanțate prin Măsura Leader din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 (PNDR 2014-2020) 

Un teritoriu selectat pentru intervenția sprijinită prin proiectul POCU poate conține una sau mai multe 
UAT-uri dintr-un teritoriu acoperit de una/mai multe Strategii de dezvoltare rurală dintr-o singură regiune 
de dezvoltare  care pot să aibă aceleași tipuri de nevoi/ probleme sau pot avea nevoi/ probleme diferite, 
dar interdependente sau pot fi complet diferite.  

Raspuns: Pe POCu 5.2 se vor putea depune proiecte care acopera doua teritorii GAL invecinate, pentru a 

avea grupul tinta necesar destul de mare (minim 250) care in anumite GAL-uri este greu de gasit. 



 

 

Intrebari Despre Beneficiari eligibili  

i. vor putea aplica pentru finantare, furnizori de servicii sociale altii decat cei ce au infrastructura 

finantata prin AFIR? Spre exemplu, daca ONG X are servicii de consiliere pentru victimele violentei 

domestice intr-un sat, poate aplica pe POCU pentru finantare, fara sa mai finanteze prin PNDR 

infrastructura? Sau trebuie sa faca un acord de parteneriat cu un UAT care si-a modernizat 

infrastrucutra din GAL dar nu a avut prevazute la data obtinerii finantarii din GAL servicii sociale 

(fiind masura pentru romi sau de inovare sociala, de exemplu).  

Raspuns: Nu. Trebuie sa aiba o minima infrastructura sociala finantata prin GAL sau sa faca 

parteneriat cu un beneficiar care a semnat contract de finantare pe infrastrcutura sociala (sau 

infrastrcutura +minoritati) in GAL.  

 

j. Gal-urile nu accepta ONG-uri pentru depunerea de proiecte. Cum procedam? 

Raspuns: Beneficiarii trebuie sa solicite GAL modificarea strategiei sau sa faca parteneriate cu 

beneficiarii UAT-uri care au proiecte finantate prin GAL.  

 

Intrebari despre Actiuni obligatorii.  

k. Un serviciu social plus a alta masura dintre cele de mai jos. Ce se intampla daca in proiectul 

selectat in PNDR aceasta solicitare nu a fost prevazuta si ea nu apare in proiect? Prin PNDR 

cererile de finantare sunt foarte sumare si nu solicita o analiza detaliata a problemei. Se considera 

ca proiectul selectat in GAL si cu care s-a incheiat contract de finantare este doar o conditie de 

pre-eligibilitate, urmand ca analiza proiectului pe POCU sa se faca separat? 

Raspuns: Da. Contractele pe cele doua fonduri sunt distincte. Dar grupul tinta beneficiar al 

infractructurii sociale din GAL va fi inclus in calculul grupului tinta total in POCU. 

 

l. Daca un proiect care ofera servicii sociale in rural si detine deja spatiu amenajat nu are nevoie de 

investitie din GAL, el trebuie totusi sa aplice si sa ceara minim 5000 de euro pentru elemente de 

dotare hard doar ca sa poata aplica in POCU?  

Raspuns: Da.Trebuie sa aiba o minima infrastructura sociala finantata prin GAL sau sa faca 

parteneriat cu un beneficiar care a semnat contract de finantare pe infrastrcutura sociala (sau 

infrastrcutura +minoritati) in GAL.  

 

m. La nivel de GAL-uri sunt prevazute sume relativ mici pentru infrastrcutura sociala -sunt GAL-uri 

care si-au propus maxim un proiect de infrastructura sociala, si au un buget total de 100.000 euro 

pe intreaga masura. Acest lucru inseamna ca POCU va finanta la nivel de teritoriu GAL (11-14 

comune) doar un singur proiect? Si ce se intampla daca proiectul finantat de GAL nu raspunde nici 

unei nevoi prevazute prin ghidul 5.2? Sunt gAL-uri care vor aproba proiectul cu 0 puncte doar daca 

indeplineste conditiile de eligibilitate. Asta inseamna ca alti beneficiari potentiali din teritoriul GAL 

care nu au depus la timp in GAL ( au la dispozitie doar o luna pentru pregatirea proiectului tehnic 

si a tuturor anexelor) nu vor putea aplica in POCU? 



Raspuns 1: Pe POCu 5.2 se vor putea depune proiecte care acopera doua teritorii GAL invecinate, 

pentru a avea grupul tinta necesar destul de mare (minim 250) care in anumite GAL-uri este greu 

de gasit. 

Raspuns 2: GAL-urile care au 0 puncte minim ca prag de selectie ar trebui sa-si revizuiasca 

strategia. Nu poate exista selectie cu 0 puncte minim. 

Raspuns 3: GAL-urile care nu au alocat suficiente fonduri si timp pentru beneficiari pot 

redeschide sesiunile, pot suplimenta fara probleme bugetul pe infrastrcutura sociala luand bani 

de la alte masuri. 

Extras din ghid: Obligatoriu  

Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu (element de eligibilitate proiect) o măsură de sprijinire a 
dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socio-educaționale) aferentă cel puțin 
unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 
2014-2020  împreună cu cel puțion o altă  măsură, dintre următoarele domenii:  

1. măsuri în  domeniul educației (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ 
primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii); 

2. măsuri în domeniul ocupării (ex. consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor 
dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea 
persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea 
antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc); 

3. măsuri în  domeniul asistenței juridice pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, 
de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de 
asistență/servicii sociale) 

4. În situaţia în care la nivelul comunităţii marginalizate există populaţie aparţinând minorităţii rome, 
măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării (prin promovarea multiculturalismului, 
adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: campanii de informare şi conștientizare/ 
acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea) pentru intervenţiile destinate 
comunităţilor marginalizate în care există persoane aparţinând minorităţii rome 

5. măsuri în  domeniul locuirii (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități). 

Intrebari Grup tinta 

n. Pentru GAL-urile care nu au solicitat prin ghid un numar minim de persoane asistate in grupul 

tinta, acest lucru poate fi reglat ulterior daca aplica pe POCU si isi ajusteaza investitita? 

Raspuns: Da. Contractele pe cele doua fonduri sunt distincte. Dar grupul tinta beneficiar al 

infractructurii sociale din GAL va fi inclus in calculul grupului tinta total in POCU. 

 

o.  Ce categorii de grup tinta vizeaza ... structura venituri, marginalizati sau nu, etc 

Raspuns: Apare in ghid 5.2 in detaliu. 

Minimul obligatoriu pentru grupul țintă vizat de proiect 

 Pentru proiectele implementate în regiunile mai puțin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru grupul 
țintă persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (indicatorul 
de realizare 4S43), este de 250 persoane. 



 Pentru proiectele implementate în regiunea dezvoltată (București-Ilfov), minimul obligatoriu pentru 
grupul țintă persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
(indicatorul de realizare 4S43), este 250 persoane. 

Intrebari Eligibilitatea proiectului – condiţii generale și specifice 

 Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin 2 din activitățile principale prevăzute în prezentul Ghid, din 
care activitatea principală 1 este obligatorie, și anume activitatea de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de 
servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socio-educaționale), prin care se va asigura componenta soft 
aferentă cel puțin unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei/unor SDL prin măsura 
19- LEADER în cadrul PNDR 2014-2020 . 

p. Daca exista un singur proiect hard pe teritoriul GAL care a fost selectat, se pot dezvolta mai multe 

proiecte soft in jurul lui, daca grupurile tinta si activitatile sunt in teritorii distincte (comune 

diferite) din GAL? De exmplu, se renoveaza un centru multifunctional ca si componenta hard, iar 

cladirea are mai multe functiuni -o camera consiliere copii cu furnizorul x din proiectul 1 POCU, 

camera 2 asistenta medicala cu furnizorul y din proiectul 2 POCU?  

Raspuns: Pentru fiecare proiect trebuie definit clar grupul tinta. Se recomanda sa existe un singur 

proiect POCU cu mai multi parteneri furnizori de servicii sociale si formare, decat mai multe proiecte 

in care beneficiarii se „lupta” pentru fiecare persoana din grupul tinta. 

q. Daca nu eixsta nici un proiect de infrastrucutra sociala  hard finantat pe terioriul GAL -acest lucru 

inseamna ca nici un beneficiar din acel teritoriu nu poate aplica pe finantare pe POCU 5.2?  

Raspuns : GAL-urile care nu au fisa masurii  pot suplimenta fara probleme bugetul pe infrastrcutura 

sociala luand bani de la alte masuri. 

 

Intrebari MADR si POCU 

Inovarea sociala 

r. Sunt GAL-uri care au inclus masura de infrastrcutura sociala doar pentru obtinerea unui punctaj 

suplimentar si nu sunt neaparat interesate de aspectele de fond ale POCU si a faptului ca modul in 

care au gandit finantarea masurii (acordand proiectul cu 0 puncte sau punctaj minim de 10-20 

puncte) doar pentru a fi siguri ca vor indeplini indicatorul. Cum obligam GAL-urile sa ia in 

considerare criteriile eliminatorii din POCU si sa le includa in cerintele pentru proiecte ca si 

conditii de eligibilitate?  

Raspuns: Nu putem sa ii obligam. Conditiile se aplica doar la POCU nu si la Leader. 

 

s. Sunt UAT-uri din GAL-uri care isi vor finanta prin intermediul acestor masuri de inovare sociala 

infrastrcutura mica din comuna, pentru ca GAL-ul a prevazut in ghidul cu urmatoarele tipuri de 

actiuni la categoria inovare sociala: 

Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri 

etc.);  pentru dotarea serviciilor publice (de 

investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, 



inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;  

Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; Restaurarea, 

conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasa B; 

și/sau dotarea căminelor culturale.  Cum se suprapune acest fel de a defini inovarea sociala cu 

exemplele din ghidul 5.2 care spun: 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui CPP: 

 crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care 

se confruntă comunitățile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/ persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a 

răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel național 

sau din alte SM; metode inovative de implicare activă a membrilor comunității la operațiunile 

sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din 

societate/ etnice; valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; activități și 

inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc. 

 metode inovative de combatere a discriminării 

 metode inovative de prevenire a abandonului școlar 

Daca un beneficiar furnizor de servicii sociale care propune masuri inovative de combatere a 

discriminarii si face parteneriat cu uAT-ul sau parohia care si-a modernizat caminul cultural sau 

asezamantul monahal – si le ofera un spatiu acolo -pot aplica in POCU 5.2?  

Raspuns: Nu. Doar proiectele care sunt in partneriat cu un proiect pe infrastrcutura sociala sau 

mixt cu minoritati si infrastrcutura sociala. 

 

t. Daca un GAL finanteaza pe LEADER un singur proiect de infrastrcutura sociala provenit de la un 

beneficiar aflat intr-o comuna care nu se regaseste intr-o zona marginalizata, acel proiect mai 

este eligibil sa aplice pe POCU 5.2 ? Sau trebuie sa aplice pe alt POCU ? Multe GAL-uri au masura 

de infrastructura sociala, insa conditia ca beneficiarul sa fie dintr-o regiune marginalizata nu este 

eliminatorie. Si unele GAL-uri nu au zone marginalizate, dar au masura de infrastructura sociala, si 

grupuri tinta defavorizate chiar daca zona nu este in Atlas. 

Raspuns: Deocamdata zonele marginalizate la nivel de GAL sunt doar cele definite prin strategia 

GAL ca si teritoriu al intregului GAL. Marginalizarea va fi data de grupul tinta care indeplineste 

conditii clare. Nu se va face referire la Atlas sau la alte forme de definire a marginalizarii ca in 

alte apeluri POCU. 

 

Cheltuieli eligibile 

u. apelul pe POCU mai permite achizitionarea de echipamente pe linia FEDR (10%)?   

Raspuns: Da, insa nu cladiri si terenuri. 

Intrebari plus propuneri de modificare conditii ghid 5.2 

v. Daca GAL-urile au prevazute alte masuri distincte pentru romi si pentru inovare sociala (bugete 

diferite) decat cele de infrastrcutura sociala -pot beneficiarii care isi indeplinesc conditiile din 

ghidul 5.2 sa aplice? Poate ghidul include continuarea textului activitatea principală 1 este 

obligatorie, și anume activitatea de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-

medicale/ medico-socio-educaționale), prin care se va asigura componenta soft aferentă cel 

puțin unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei/unor SDL  cu un text de 



gen sau al unui alt proiect hard finantat in cadrul unei masuri de inovare sociala sau care vizeaza 

comunitatile de romi din cadrul SDL? 

Raspuns: Nu, proiectul trebuie sa se lege doar de infrastrcutura sociala sau mixt cu minoritati. 

 

w. Propuneri pentru lansarea ghidului pe POCU 

apropos de depunere, evaluare sincronizare apeluri...etc...Apelul pe POCU sa fie deschis cat mai 

repede si sa poti aplica imediat ce ai contract semnat pe infrastructura la AFIR. In timp ce tu faci 

implementarea proiectului de infrastructura, ei evalueaza cererea ta si eventual iti restituie 

proiect mai refaci...etc... astfel incat sa obtinem o sincronizare intre finalizarea lucrarilor la 

infrastructura si acordarea costurilor de functionare de la POCU.... intr-un timeline general al 

programelor daca nu se sincronizeaza bine... nu cred ca se pot finaliza pina in 2022.  

Wi. Sau sa fie posibil sa se depuna proiect pe POCU chiar daca cel din GAL nu este finalizat, daca 

conditiile o permit -de exemplu se reabiliteaza centrul integrat, dar se pot incepe serviciile la 

domiciliu si activitatea de baza intr-un spatiu inchiriat in comuna pana la finalizarea lucrarilor de 

reabilitare. 

Raspuns: Este sufiecient ca sa fie semnat contractul de finantare cu AFIR pe GAL pe 

infrastrcutura sociala, el nu trebuie terminat, se pot face in paralel. 

 

Wi. Ar putea ministerul sa faca instruiri pe Mysmis? 

Raspuns: dupa ce se finalizeaza achiziitile pe componenta de asistenta tehnica. 

 

 


