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Corrigendum nr. 2 la  

Ghidul Solicitantului - CondiŃiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte 
nr.: 

79. „Calificări europene”; 

80. „Calificarea – o şansă pentru viitor!”; 

81. „CompetenŃe pentru competitivitate”; 

82. „Integrare pe piaŃa muncii”; 

83. „Mediul rural – oportunităŃi de ocupare”. 

84. „Pentru o viaŃă mai bună”. 

 
- proiecte strategice1 - 

1. Capitolul 1 “InformaŃii generale”, subcapitolul 1.4. “ContribuŃia solicitantului”,  „ Valoarea 

contribuŃiei dumneavoastră în calitate de solicitant este de:” se completează după cum 

urmează: 

Categorii de beneficiari 

Domeniu 
major de 
intervenŃie 

Beneficiari ordonatori 
de credite ai bugetului 
de stat, bugetului 

asigurărilor sociale de 
stat şi ai bugetelor 
fondurilor speciale şi 
entităŃile aflate în 
subordine sau în 

coordonare finanŃate 
integral din bugetele 

acestora 

Beneficiari persoane 
juridice de drept privat fără 
scop patrimonial, instituŃii 

publice finanŃate 
integral din venituri 

proprii şi/sau finanŃate 
parŃial de la bugetul de 

stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat sau bugetele 
fondurilor speciale, 

instituŃiile de 
învăŃământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 

anterioare de beneficiari  
 

Beneficiari 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial 

1.1 25% 2% 5% 
1.2 23% 2% 5% 
1.3 21% 2% 5% 

                                                                 
1 Proiecte implementate la nivel naŃional, multi-regional sau sectorial. 
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1.4 19% 2% 5% 
1.5 15% 2% 5% 
2.1 15% 2% 5% 
2.2 15% 2% 5% 
2.3 3% 2% 5% 
3.1 6% 2% 5% 
3.2 15% 2% 5% 
3.3 22% 2% 5% 
4.1 25% - - 
4.2 25% - - 
5.1 9% 2% 5% 
5.2 14,06% 2% 5% 
6.1 17,35% 2% 5% 
6.2 8,6% 2% 5% 
6.3 11,22% 2% 5% 
6.4 25% 2% 5% 

 

2. Capitolul 4 “Criterii de eligibilitate”, subcapitolul 4.1. “Eligibilitatea solicitanŃilor şi a 

partenerilor”, paragraful 4, se modifică după cum urmează: 

“Partenerii trebuie să fie organizaŃii similare categoriilor de beneficiari eligibili pentru 

respectiva cerere de propuneri de proiecte. De asemenea, partenerii trebuie să demonstreze 

că în obiectul de activitate al instituŃiei pe care o reprezintă se află şi activitatea/activităŃile 

din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.” 

 

3. Capitolul 4 “Criterii de eligibilitate”, subcapitolul 4.1. “Eligibilitarea solicitanŃilor şi a 

partenerilor”, paragraful 5, se modifică după cum urmează: 

“ Partenerii implicaŃi în proiect trebuie să fie implicaŃi în cel puŃin două din 
următoarele aspecte: 

• Pregătirea proiectului (partenerii au fost implicaŃi în dezvoltarea proiectului; 
proiectul este elaborat în comun); 

• Implementarea proiectului (partenerii implicaŃi în această etapă sunt 
responsabili de coordonarea  anumitor activităŃi din proiect şi/sau implementarea 
anumitor activităŃi din proiect pentru atingerea rezultatelor corespondente, asigurând 
totodată soluŃionarea eventualelor probleme apărute în implementarea proiectului; mai 
mulŃi parteneri pot contribui la realizarea aceluiaşi set de activităŃi); 

• Expertiză şi resurse umane pentru implementarea proiectului (partenerii pot 
contribui la activităŃile referitoare la managementul proiectului, cum ar fi 
activităŃile legate de managementul general al proiectului, achiziŃii publice, 
informare şi publicitate, controlul implementării proiectului, etc.);   

• FinanŃarea proiectului (partenerii pot contribui financiar la realizarea proiectului - 
asigurarea contribuŃiei minime eligibile a solicitantului; există un singur buget comun 
pentru proiect; există un singur cont special pentru proiect).” 
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4. Capitolul 5 “Cererea de finanŃare”, subcapitolul 5.4. “Bugetul cererii de finanŃare“, 

secŃiunea 5.4.1. “Completarea bugetului cererii de finanŃare”, sub-secŃiunea “Cheltuielile 

directe”, se completează cu următorul paragraf: 

„  Cheltuielile aferente managerului de proiect, coordonatorilor desemnaŃi pentru 

implementarea proiectului sau a unei activităŃi/grup de activităŃi atât din partea 

solicitantului (partenerului principal), cât şi din partea celorlalŃi parteneri, în cazul 

în care se aplică în parteneriat, şi cheltuielile aferente ale auditorului financiar 

independent se fundamentează la capitolul bugetar cheltuieli directe.” 

 

5. Capitolul 5 “Cererea de finanŃare”, subcapitolul 5.4. “Bugetul cererii de finanŃare“, 

secŃiunea 5.4.1. “Completarea bugetului cererii de finanŃare”, sub-secŃiunea “Cheltuielile 

indirecte (cheltuielile generale de administraŃie), se completează cu următorul paragraf: 

“  Cheltuielile aferente expertului cu studii juridice/consilierului juridic, 
responsabilului financiar, expertului contabil/contabilului autorizat se 
fundamentează la capitolul bugetar „cheltuieli indirecte (cheltuieli generale de 
administraŃie).” 

 

6. Capitolul 5 “Cererea de finanŃare”, subcapitolul 5.4. “Bugetul cererii de finanŃare”, 
secŃiunea 5.4.1. “Completarea bugetului cererii de finanŃare”, următorul paragraf se 
completează după cum urmează: 

„ Cheltuielile eligibile în cadrul proiectului sunt cheltuielile care sunt incluse în 
lista cheltuielilor eligibile prevăzută în CondiŃiile Specifice ale Ghidului Solicitantului 
corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte, sunt necesare proiectului şi 
îndeplinesc cumulativ condiŃiile specificate în Subcapitolul 4.3.1 „Reguli generale de 
eligibilitate a cheltuielilor. 

AtenŃie: Totalul valorii eligibile a proiectului NU trebuie să includă TVA.” 

 

7. Capitolul 5 “Cererea de finanŃare”, subcapitolul 5.4. “Bugetul cererii de finanŃare”, 
secŃiunea 5.4.1. “Completarea bugetului cererii de finanŃare”, următorul paragraf se 
completează după cum urmează: 

“ Cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului sunt cheltuielile care NU sunt 
incluse în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în CondiŃiile Specifice corespunzătoare 
fiecărei cereri de propuneri de proiecte, dar sunt necesare proiectului, care vor fi 
suportate de dumneavoastră în calitate de beneficiar şi nu vor fi luate în considerare la 
calcularea valorii contribuŃiei dumneavoastră pentru proiect.  
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AtenŃie: Pentru cheltuielile din cadrul proiectului purtătoare de TVA, pentru 
care TVA este nedeductibil, valoarea TVA va fi inclusă la capitolul bugetar - 
valoarea neeligibilă a proiectului” 

 

8. Capitolul 5 “Cererea de finanŃare”, subcapitolul 5.4. “Bugetul cererii de finanŃare”, 

secŃiunea 5.4.1. “Completarea bugetului cererii de finanŃare”, următorul paragraf se modifică 

după cum urmează: 

„Notă: Sumele prezentate în bugetul cererii de finanŃare care însumate dau  
valoarea totală a proiectului nu trebuie să includă TVA, cu excepŃia cazului în care 
TVA aferentă cheltuielilor proiectului este nedeductibilă”. 

 

9. Capitolul 5 “Cererea de finanŃare”, subcapitolul 5.5. “Echipa de implementare a proiectului” 

se completează cu următoarele paragrafe: 

„  Cheltuielile aferente managerului de proiect/ coordonatorilor desemnaŃi pentru 

implementarea proiectului sau a unei activităŃi/grup de activităŃi atât din partea 

solicitantului (partenerului principal), cât şi din partea celorlalŃi parteneri, în cazul 

în care se aplică în parteneriat, se fundamentează la capitolul bugetar cheltuieli 

directe.”  

„Cheltuielile aferente responsabilului financiar şi expertului cu studii 

juridice/consilierului juridic se fundamentează la capitolul bugetar cheltuieli 

indirecte (cheltuieli generale de adminstraŃie)”. 

„Cheltuilile aferente auditorului financiar independent se fundamentează la 

capitolul bugetar cheltuieli directe”. 

„Cheltuielile aferente expertului contabil/contabilului autorizat se fundamentează 

la capitolul bugetar cheltuieli indirecte (cheltuieli generale de administraŃie).” 

 

10. Capitolul 6 “Evaluarea şi selecŃia proiectelor”, subcapitolul 6.2. “Evaluarea proiectelor”, 

paragraful referitor la “Verificarea eligibilităŃii solicitantului, partenerilor şi proiectului” se 

completează cu următorul paragraf: 

„Evaluarea iniŃială a eligibilităŃii solicitantului va avea în vedere şi categoria de 

beneficiar din care face parte atât solicitantul, cât şi partenerii acestuia, prin 

analizarea informaŃiilor cuprinse în Acordul de parteneriat. În cazul în care 

solicitantul sau unul dintre parteneri nu se încadrează în categoriile de beneficiari 

eligibili menŃionate în Ghidul Solicitantului – CondiŃii specifice, atunci parteneriatul 

va fi declarat neeligibil iar cererea de finanŃare va fi respinsă.” 
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11. Anexa 1 “Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.1. „Etapa 1- 

Înregistrare şi Login”, secŃiunea „Profilul meu”, sub-secŃiunea „Alte informaŃii”, se 

completează după cum urmează: 

„Alte informaŃii (număr de angajaŃi, cifra de afaceri/venituri din activităŃi fără scop 

patrimonial, profitul sau pierderea net(ă) a exerciŃiului financiar/excedent reportat pe 

anul următor (conform bilanŃ) în ultimii 2 ani – aceste informaŃii vor fi furnizate indiferent 

de tipul organizaŃiei pe care o reprezentaŃi).” 

 

12. Anexa 1 “Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.2.3 

„SecŃiunea „Descriere proiect 1” – informaŃii detaliate privind proiectul propus (partea I)”, 

„Obiectivul proiectului” nota de subsol 5, pagina 21 „InformaŃii detaliate privind 

contribuŃia proiectului propus de dvs. la realizarea acestor obiective vor fi 

prezentate în formularul Word al Cererii de finanŃare.” se elimină. 

 

13. Anexa 1 “Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.2.3 

„SecŃiunea „Descriere proiect 1 – informaŃii detaliate privind proiectul propus (partea I)”, 

subsecŃiunea „ActivităŃile proiectului”, următoarele paragrafe se elimină: 

„ActivităŃile proiectului trebuie să includă şi măsuri specifice pentru respectarea 

cerinŃelor privind informarea şi publicitatea.” 

„În cazul în care previzionaŃi realizarea unor achiziŃii de echipamente, bunuri etc., 

trebuie să includeŃi o activitate distinctă „AchiziŃii”. 

„ Managementul proiectului şi măsurile de informare şi publicitate trebuie să 
reprezinte activităŃi continue pe toată durata de implementare a proiectului.” 

 

14. Anexa 1 “Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.2.3 

„SecŃiunea „Descriere proiect 1 – informaŃii detaliate privind proiectul propus (partea I)”, 

subsecŃiunea „ActivităŃile proiectului”, paragraful 3 se modifică după cum urmează: 

„Vă rugăm să precizaŃi şi activităŃile proiectului care urmează a fi subcontractate. În cazul în 

care previzionaŃi realizarea unor achiziŃii de echipamente, bunuri etc., acestea vor fi 

explicate la subsecŃiunea  „Resurse alocate pentru implementarea proiectului” şi la 

subsecŃiunea „Managementul proiectului”.  

 La subsecŃiunea „ActivităŃile proiectului” veŃi menŃiona numai acele activităŃi care 
sunt eligibile conform Ghidului Solicitantului –CondiŃii specifice cererii de propuneri 
de proiecte, capitolul 3.2.1. „ActivităŃi eligibile”.” 
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15. Anexa 1 “Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.2.3 

„SecŃiunea „Descriere proiect 1 – informaŃii detaliate privind proiectul propus (partea I)”, 

subsecŃiunea „ActivităŃile proiectului”, paragraful 3 se completează după cum urmează: 

„  După subsecŃiunea „ActivităŃile proiectului” se introduce o nouă subsecŃiune –

„ActivităŃi neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului”. 

În cadrul acestei subsecŃiuni vă rugăm să menŃionaŃi activiŃăŃile neeligibile, în cazul 

în care aceste activităŃi neeligibile sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului 

proiectului  propus de dumneavoastră.” 

 

16. Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.2.3 „SecŃiunea 

„Descriere proiect 1 – informaŃii detaliate privind proiectul propus (partea I)”, subsecŃiunea 

„Managementul proiectului” se completează, după cum urmează: 

„Managementul proiectului” – În această subsecŃiune vă rugăm să descrieŃi echipa de 

implementare a proiectului (inclusiv echipa de management) şi modul de realizare a 

managementului de proiect.  

„DescrieŃi echipa de management şi experŃii pe termen lung (implicaŃi în realizarea unei 

activităŃi sau a unui grup de activităŃi în cadrul proiectului pentru o perioadă de minimum 6 

luni consecutive – durata activităŃii/grupului de activităŃi pentru care sunt responsabili sau 

în realizarea căreia/căruia sunt implicaŃi trebuie să fie de cel puŃin 6 luni consecutive) 

responsabili pentru realizarea activităŃilor proiectului propus de dumneavoastră.  

Vă rugăm să specificaŃi numărul experŃilor avut în vedere pentru implementarea 

proiectului, cerinŃele minime generale şi specifice privind experienŃa profesională 

pentru experŃii pe termen lung2 din echipa de implementare a proiectului relevante pentru 

rolul propus în proiect (fără a fi menŃionate datele personale de identificare ale 

acestora). CerinŃele minime generale şi specifice privind experienŃa profesională a 

experŃilor pe termen lung din echipa de implementare a proiectului trebuie să fie optime 

în raport cu cerinŃele şi gradul de complexitate al proiectului propus. 

Vă rugăm să descrieŃi aspectele/activităŃile orizontale privind implementarea 

proiectului: coordonarea generală a proiectului, informarea şi publicitatea 

proiectului, achiziŃiile publice, asigurarea unui nivel adecvat de control al 

implementării proiectului. Aceste activităŃi trebuie să fie totodată bugetate 

                                                                 
2 ExperŃii pe termen lung din echipa de implementare includ şi experŃii propuşi în echipa de management.  
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corespunzător, implicit reflectate în secŃiunea “Date Financiare”, subsecŃiunea 

“Pachetul de finanŃare a proiectului”.” 

 

 


