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Corrigendum nr. 1 la  

Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor 

de minimis 

AngajaŃi mai mulŃi, mai competenŃi, mai sănătoşi 

3 Propuneri în sprijinul angajaŃilor tăi: 

� Bani pentru completarea echipei 

� Bani pentru formare profesională 

� Bani pentru sănătatea şi siguranŃa salariaŃilor 

 

1. Anexa 1 „Cererea de ajutor”, secŃiunea „Descriere proiect 1”, subsecŃiunea „ ActivităŃile 

proiectului”, se  modifică după cum urmează: 

                       

ActivităŃile eligibile  ale 

 proiectului                                       

SpecificaŃi şi să descrieŃi sintetic şi cronologic activităŃile şi sub-activităŃile proiectului propus de 
dumneavoastră. Trebuie s ă include Ńi şi activit ăŃi ce urmeaz ă a fi subcontractate (total sau 
par Ńial). Aten Ńie! Se introduc doar activit ăŃile eligibile men Ńionate în Ghidul Solicitantului  

 

2. Anexa 1 „Cererea de ajutor”, secŃiunea „Descriere proiect 1”, după subsecŃiunea 

„ActivităŃile eligibile ale proiectului” se introduce o nouă subsecŃiune „ActivităŃile  

neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului” 
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Activit ăŃile neeligibile  

care contribuie la  

 îndeplinirea  

obiectivului  

 proiectului  

                                             

Specifica Ńi şi descrie Ńi activit ăŃile neeligibile strict  necesare pentru îndeplinire a obiectivului 

propus.  

3. Anexa 1 „Cererea de ajutor”, secŃiunea „Descriere proiect 1”, subsecŃiunea „Resursele 

alocate pentru implementarea proiectului” se completează, după cum urmează: 

Resursele alocate pentru  

implementarea proiectului 

DescrieŃi clar resursele necesare implementării proiectului şi demonstraŃi că aŃi prevăzut suficiente 
resurse şi aŃi previzionat realizarea unor achizi Ńii de echipamente, bunuri, servicii, etc  inclusiv 
pentru activităŃile de monitorizare şi management a proiectului, informare şi publicitate  

 

4. Anexa 1 „Cererea de ajutor”, secŃiunea „Descriere proiect 1”, subsecŃiunea 

„Managementul proiectului” se completează, după cum urmează: 

Managementul 

 proiectului   

 

Descrie Ńi echipa de management şi exper Ńii pe termen lung responsabili pentru realizarea 
activit ăŃilor proiectului. Specifica Ńi num ărul estimate al exper Ńilor pentru implementarea 
proiectului, cerin Ńele minime generale şi specifice privind experien Ńa profesional ă pentru 
echipa de management şi exper Ńii pe termen lung relevante pentru rolul propus în proiect (f ără 
a fi men Ńionate datele personale de identificare ale acestor a). 

Defini Ńi clar responsabilit ăŃile pentru managementul şi implementarea proiectului şi descrie Ńi 
aspectele / activit ăŃile orizontale privind implementarea proiectului: c oordonarea general ă a 
proiectului, informarea şi publicitatea proiectului – ex. activit ăŃi aferente lans ării şi disemin ării 
rezultatelor proiectului (a nu se confunda cu activ ităŃi de informare şi publicitate eligibile 
conform Ghidului Solicitantului – Condi Ńii Specifice, de ex. Campanii de con ştientizare şi 
promovare pentru grupul Ńintă etc), achizi Ńiile publice, asigurarea unui nivel de management 
financiar adecvat implement ării proiectului.  

 

 

5.  Modificările suplimentare ale formatului electronic din cadrul  sistemului 

informatic Action Web, NU se aplică cererilor de ajutor de stat şi ajutor de 

minimis.  

 


