Lista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk
pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale
(partea 1)
Nr.
1

2

3

Capitolul din Ghidul
Solicitantului
1.2 Tipul apelului de proiecte
și perioada de depunere a
propunerilor de proiecte/
cursul InforEuro
1.4 Tipuri de solicitanți
eligibili în cadrul apelului

1.5 Durata proiectului

Întrebare

Răspuns

Va rugam sa clarificati la ce curs valutar se
va calcula "Cuantumul ajutorului acordat"
mentionat in Anexa 4 (Declarație pe propria
răspundere privind ajutoarele de minimis).
CAR-ul este considerat ONG?

Se va lua in considerare cursul InforEuro de la data publicarii
Ordinului de aprobare al Ghidului SOLIDAR în Monitorul Oficial,
respectiv Cursul InforEuro pentru perioada 1 - 30 septembrie
2016: 1 Euro = 4.4505 RON
În prezenta cerere de propuneri de proiecte, CAR –urile
(angajatilor sau pensionarilor) vor fi asimilate ONG-urilor.

In cuprinsul punctului 1.5 din ghidul
solicitantului este specificat faptul ca:
"Solicitantul are obligația să asigure
sustenabilitatea întreprinderii pentru o
perioada de minimum 6 luni de la finalizarea
perioadei de implementare a proiectului."
Ce presupune asigurarea sustenabilitatii
proiectului, ce condiții trebuie să
îndeplineasca întreprinderea sociala în acele
6 luni după finalizarea implementarii
proiectului?

CAR-urile vor trebui sa indeplineasca atat regulile de eligibilitate
de la Cap. 4 - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cat si cele
din Ghidul SOLIDAR, aplicabile pentru această categorie.
După încheierea proiectului, solicitantul are obligația să asigure
sustenabilitatea întreprinderii pentru o perioadă de minimum 6
luni și să mențină condițiile care au stat la baza atestării ca
întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la
finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
Sustenabilitatea reprezinta modul de continuare a proiectului/a
efectelor proiectului după încetarea finanțării nerambursabile,
respectiv măsurile preconizate a fi aplicate pentru a se asigura
faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul țintă
vor fi garantate în viitor.
Rubrica Sustenabilitate din cererea de finanțare va conține:
- cum va fi mentinuta și dezvoltata întreprinderea atât în ceea
ce privește misiunea socială, cât și in ce priveste modelul de
afaceri (economic) al întreprinderii;
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1.6 Grup țintă

In ghidul specific se mentioneaza: ”După
încheierea proiectului, solicitantul are
obligația să asigure sustenabilitatea
întreprinderii pentru o perioadă de
minimum 6 luni”. Va rog sa cuantificati
termenul de ”sustenabilitate”.
In grila de evaluare, mentionati ca se acorda
4 puncte pentru un grup tinta de 50 de
persoane; ar insemna ca intreprinderea sa
angajeze aproximativ 40 de persoane.
Putem angaja aceste persoane pe durata a
30 de zile de exemplu? Locurile de munca
pentru aceste persoane vor fi mentinute
pentru o anumita perioada?

In Ghidul solicitantului la punctul 1.6 se
prevede ca apartenenta la grupul tinta nu
este obligatorie la momentul depunerii
cererii de finantare, astfel ca aceasta
conditie poate fi indeplinita chiar si pe

- cum va fi utilizata experiența și rezultatele proiectului în
activități ulterioare;
- dacă și cum vor fi multiplicate proiectul și/sau rezultatele
obținute în urma implementării acestuia și la alte niveluri;
- dacă și cum vor fi diseminate rezultatele proiectului către alte
structuri/ organizații.
Conform Ghidului Solicitantului – pct.1.6 Grup țintă:
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă
al proiectului este format din: Persoane din întreprinderi sociale
existent, si anume:
• personal angajat în cadrul întreprinderii solicitante;
• membri/ asociați/ acționari care fac parte din întreprinderea
solicitantă conform actelor de organizare și funcționare;
• voluntari (cu contract de voluntariat) din cadrul întreprinderii
solicitante – maximum 25% din numărul total al persoanelor din
grupul țintă.
Pentru a putea beneficia de sprijin, întreprinderea socială
solicitantă trebuie să aibă un grup țintă de minimum 10
persoane, aparținând uneia sau mai multora dintre categoriile
menționate.
Deci, a nu se face confuzie intre sustenabilitatea Intreprinderii
(“După încheierea proiectului, solicitantul are obligația să
asigure sustenabilitatea întreprinderii pentru o perioadă de
minimum 6 luni și să mențină condițiile care au stat la baza
atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de
la finalizarea perioadei de implementare a proiectului”) si
Grupul tinta care trebuie sa fie format din persoanele existente
deja in cadrul intreprinderii, angajati, membri/asociati, etc.
La momentul depunerii cererii de finantare nu este obligatorie
dovada apartenentei la grupul tinta, însă este obligatoriu un
număr minim de 10 persoane în cadrul grupului țintă. Acest
criteriu se puncteaza in evaluare conform grilei de evaluare
Anexa la Ghid si anume:

perioada derularii proiectului.
Concret, care este data la care trebuie sa
avem numarul minim de 10 persoane
angajate in grupul nostru tinta?
Care este numarul minim de ore/luna cu
care trebuie acestia angajati?
Care este perioada minima, maxima in care
persoanele din grupul tinta trebuie sa isi
pastreze functia?
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Ghidul specific prevede la punctul 1.6
urmatoarele: "Proiectul va preciza
categoriile de grup tinta carora li se
adreseaza, precum si nevoile sociale ale
fiecăreia dintre aceste categorii."

“Anexa 2 – Criteriile de evaluare şi selecție tehnică şi financiară
Pct. 2.2 Dimensiunea grupului țintă – număr de persoane
Grupul țintă al proiectului este compus din:
• peste 50 persoane (4 puncte);
• între 20-50 persoane (2 puncte);
• între 10- 20 persoane (1 punct).
• 10 persoane (0 puncte)”
De asemenea, Ghidului Solicitantului, la capitolul 1.6 Grup
Țintă, stabilește:
”În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă
al proiectului este format din persoane din întreprinderi sociale
existente, si anume
- personal angajat în cadrul întreprinderii solicitante;
- membri/ asociați/ acționari care fac parte din întreprinderea
solicitantă conform actelor de organizare și funcționare;
- voluntari (cu contract de voluntariat) din cadrul întreprinderii
solicitante – maximum 25% din numărul total al persoanelor din
grupul țintă. […]
Pentru a putea beneficia de sprijin, întreprinderea socială
solicitantă trebuie să aibă un grup țintă de minimum 10
persoane, aparținând uneia sau mai multora dintre categoriile
menționate.”
Persoanele care alcatuiesc grupul tinta si fac parte din categoria
angajați trebuie să detina contracte/ raporturi de muncă
/raporturi de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Nevoile grupului țintă vor fi clar identificate și fundamentate în
cadrul analizei proprii a solicitantului.
Nu este obligatoriu ca persoanele din grupul țintă să facă parte
dintr-un grup vulnerabil.
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1.9 Valoarea minimă și
valoarea maximă a
proiectului si cofinanțarea
națională (cofinanțarea
publică și cofinanțarea
proprie)

Este obligatoriu ca persoanele din grupul
tinta sa aiba vreo nevoie socială sau să facă
parte dintr-un grup vulnerabil?
Ne puteti da exemple in acest sens, sau sa
specificati unde putem gasi o lista a
persoanelor care pot sa faca parte din
grupul tinta si tipurile de nevoi sociale?
Grupul tinta prevazut in cadrul proiectului
de exemplu angajatii - trebuie sa fie deja
angajati ai SES-ului la momentul depunerii
cererii de finantare, sau urmeaza sa fie
selectat in timpul implementarii proiectului?
În cazul în care asociatul/actionarul din
cadrul structurii de economie sociala este o
persoana juridica, reprezentantul legal (sau
o persoana desemnata de acesta) poate fi
considerata/
numarata ca si grup tinta in cadrul
proiectului?
La pagina 11 din Ghid se mentioneaza
"Contribuția eligibilă minimă a solicitantului
reprezintă procentul din valoarea totală
eligibilă a proiectului propus, care va fi
suportat de solicitant. În cadrul prezentului
ghid al solicitantului – condiții specifice,
pentru cheltuielile care fac obiectul schemei
de ajutor de minimis, contribuția minimă a
solicitantului din totalul costurilor eligibile
este 0".
Ne puteti confirma care este contributia
solicitantului pentru intreprinderile de
economie sociala care se incadreaza la
Tipurile de solicitanti eligibili (pagina 8 din

Grupul țintă trebuie să fie format din persoanele existente deja
în cadrul întreprinderii (angajati, membri/asociati etc)

Reprezentantul legal al persoanei juridice care este
asociat/actionar din cadrul structurii de economie sociala poate
fi considerat/numarat ca si grup tinta, in cadrul proiectului.
Nu poate fi considerata/numarata ca si grup tinta o alta
persoana desemnata de acesta

Activitățile eligibile prevăzute fac obiectul schemei de minimis
iar pentru cheltuielile aferente acestora, contribuția minimă a
solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.
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1.11 Incidența ajutorului de
minimis

Ghid) la numarul 7 (orice alte categorie de
persoană juridică)?
Legat de optiunile SES-urilor sustenabile,
functionale, finantate prin POSDRU DMI 6.1
CPP nr 173 si nr 168 in cadrul unor apeluri
din 2014, ale caror Contracte de finantare au
fost semnate in 2014, cum se completeaza
Anexa 4 a Ghidului "solidar"- pentru anul
fiscal 2014?
Se va trece suma din bugetul SES aprobata
conform Contractului de finantare?
Avem in vedere specificatiile Ordinului
privind Schema de minimis unde se
considera ca momentul acordarii ajutorului
de minimis este cel al aprobarii acestuia Art
8, alin (10)- ori pt SES, aceasta a survenit
odata cu semnarea Contractului de
finantare, unde partenerii in interiorul
carora s-au infiintat ulterior SES fara
personalitate juridica au fost parte a
Acordului de Parteneriat.

Schema de minimis – Cap. VIII, Art. 8, alin. (2)
Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a
beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs),
cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în
conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi
echivalentul în lei a 200.000 Euro (...).
Schema de minimis - Cap. IX, Art. 9, alin. (10)
Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis
de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani
fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se
consideră data semnării contractului de finanțare.
Anul acordării ajutorului de minimis este 2014 iar Solicitantul a
beneficiat de acest tip de ajutor în decursul anilor 2015-2016.
Suma de care a beneficiat este cea validata/rambursata si poate
să fie diferită de valoarea aprobată inițial în bugetul SES-ului.

Deci, rezumand, ce se va specifica in acest
caz pentru 2014?
Suma angajata ca buget al SES prin
Contractul de finantare?
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Suma efectiv incasata de la AMPOSDRU (in
2014 a fost 0 lei)?
Tinand cont de faptul ca ajutorul de minimis

Restrictia de maxim 200.000 euro plafon "de minimis" pentru 3
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2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

primit prin POSDRU DMI 6.1 se "intinde" pe
perioada 2014-2016 (adica 3 ani
consecutivi), iar proiectele transmise in
cadrul apelului POCU "Solidar" se vor
contracta cel devreme dupa 1 ianuarie 2017,
li se mai poate aplica restrictia de maxim
200.000 euro plafon "de minimis" pentru 3
ani consecutivi, prin cumulare cu ajutorul
primit prin POSDRU?
La momentul semnarii Contractului de
finantare, in 2017, practic pentru aceste SESuri cei 3 ani se vor fi incheiat la 31
decembrie 2016 si astfel o plafonare la
200.000 euro POSDRU6.1 +POCU "Solidar" le
va limita pe cele mai multe, fie la valori
foarte mici, fie sa nu mai poata aplica delocdat fiind ca multe au cheltuit si primit sume
de peste 160,000 euro si ar putea primi mai
putin de 40.000 euro- care insa sunt sub
pragul minim de buget de la apelul "Solidar".
Oricum, o limitare la 200.000 euro maxim
din POSDRU si POCU, aplicata la momentul
semnarii CF, in 2017, va fi in contradictie cu
prevederile legale privind intensitatea
maxima a ajutoarelor de minimis
Managerul de proiect trebuie sa fi ocupat
obligatoriu aceasta functie anterior in alte
proiecte?
Mentionez ca aceste criterii de eligibilitate
impiedica depunerea de proiecte de catre
CAR-urile mici (care nu au suma veniturilor
din ultimii 3 ani mai mare de 40 000 de
euro), dar care au crescut sustenabil in timp

ani consecutivi, prin cumulare cu ajutorul primit prin POSDRU,
nu se mai aplică dacă semnarea contractului de finantare se va
face în anul 2017.
Dacă semnarea contractului de finantare va avea loc în anul
2016, restrictia de mai sus se va aplica.

In Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 la pag. 39 si pag. 41 este
precizat:
Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care
derivă din încheierea de raporturi de serviciu/de muncă,
inclusiv contribuțiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, și a legislației privind

salarizarea personalului, aplicabilă.
Prin experiența profesională se înțelege experiența profesională
specifică necesară pentrurealizarea responsabilitatilor
prevazute de postul respectiv.
Legea 53/2003 (actualizata) - Codul muncii prevede angajarea
in funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor
din România sau altor acte normative.
13

14

Pentru un proiect depus conform GHIDULUI
SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea
economiei sociale - Schemă de ajutor de
minimis Dezvoltare întreprinderi de
economie socială este eligibila cheltuiala cu
materialele consumabile necesare
desfasurarii obiectului de activitate a
intreprinderii sociale aplicante? Mentionam
ca materialele consumabile vor fi utilizate
pentru desfasfasurarea activitatilor
economice specifice acesteia, in vederea
atingerii obiectivului dezvoltarea capacitatii?
Va rugam sa ne exprimati pozitia
Dumneavoastra cu privire la urmatoarea
neclaritate legata de cheltuielile eligibile
care pot fi bugetate pentru o entitate de tip
intreprindere sociala, intelese in spiritul
Ghidului Solicitantului Specific OS 4.16.
Deoarece Ghidul precizeaza faptul ca sunt
eligibile cheltuielile salariale doar pentru
personalul implicat in implementarea
proiectului, si nu pentru activitatea curenta,

Cheltuielile sunt eligibile in masura in care sunt fundamentate si
se regasesc in lista cheltuielilor eligibile inclusa in acest ghid.

Sunt eligibile in masura in care nu depasesc procentul de 10%
(in cazul FEDR) si sunt legate de activitatile eligibile propuse in
cererea de finantare. De asemenea trebuie sa respecte
conditiile prevazute in Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pct.
–ul 4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor.

comerciala a entitatii, luand in considerare
lista de cheltuieli eligibile prezentata de
Ghid, am dori sa stim daca se considera ca
fiind eligibile cheltuielile de achizitii
operationale, respectiv cele care deservesc
activitatea comercila a entitatii IS (dotari
10%, etc care deservesc activtatea
comerciala a IS-ului)?

