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Corrigendum nr. 4 la  

CondiŃiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr.:  

      79. „Calificări europene”; 

81. „CompetenŃe pentru competitivitate”; 

82. „Integrare pe piaŃa muncii”; 

84. „Pentru o viaŃă mai bună”. 

  
- proiecte strategice1 - 

 

1. Capitolul 1 „InformaŃii generale”, sub-capitolul 1.2. „Tipuri de proiecte” se 

completează, după cum urmează: 

“Echivalentul în lei2 a valorii totale a proiectelor va fi cuprins între minimum 

2.111.900 lei şi maximum 21.119.000 lei.”  

2. Capitolul 3 „Criterii de eligibilitate”, sub-capitolul 3.1. „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a 

partenerilor”, paragraful: „ Pentru verificarea eligibilităŃii solicitanŃilor şi a 

partenerilor acestora se aplică următoarele criterii:” , buletul 6, 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 3 „Criterii  de eligibilitate”, sub-capitolul 3.3. „Eligibilitatea cheltuielilor”, 

secŃiunea 3.3.1 „Lista categoriilor de cheltuieli eligibile”, punctul 3 „cheltuieli 

aferente managementului de proiect:”, ultimul bulet,  se completează după cum 

urmează: 

•••• „Materiale de natura obiectelor de inventar (doar papetărie)”. 

                                                                 
1 Proiecte implementate la nivel naŃional, multi-regional sau sectorial. 
2 Cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2009 
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=countries&SearchField=&Period=2009- 
4&Delim=,&Language=en) 
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Modificări aplicabile numai condiŃiilor specifice pentru cererile de propuneri 

de proiecte nr. 82 „Integrare pe piaŃa muncii” 

4. Capitolul 3 „Criterii de eligibilitate”, sub-capitolul 3.1. „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a 

partenerilor”, paragraful 1 „În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte 

categoriile de beneficiari eligibili sunt:” se completează după cum urmează:  

„Solicitantul (partenerul principal) sau partenerul/partenerii acestuia care 

are/au responsabilitatea implementării activităŃilor proiectului referitoare la 

prestarea serviciilor specializate privind stimularea ocupării forŃei de muncă 

trebuie sa fie acreditaŃi3 de către AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de 

Muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/20024 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

În cazul în care la data transmiterii cererii de finanŃare solicitantul (partenerul 

principal) sau partenerul/partenerii acestuia care are/au responsabilitatea 

implementării activităŃilor proiectului referitoare la prestarea serviciilor 

specializate privind stimularea ocupării forŃei de muncă nu sunt acreditaŃi de 

către AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă la data transmiterii 

cererii de finanŃare, aceştia au obligaŃia de a obŃine acreditarea respectiva în 

termen de maxim 6 (şase) luni de la data semnării contractului de finanŃare.  

În cadrul proiectului, activităŃile de prestare a serviciilor specializate privind 

stimularea ocupării forŃei de muncă vor fi implementate numai ulterior obŃinerii 

acreditării ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forŃei de 

muncă, în condiŃiile legii. 

ExcepŃie de la această prevedere fac partenerii transnaŃionali care îndeplinesc 

această condiŃie în statul de origine sau Ńara de provenienŃă”  

 

5. Capitolul 3 „Criterii  de eligibilitate”, sub-capitolul 3.2. „Eligibilitatea proiectului”, 

secŃiunea 3.2.1 „ActivităŃi eligibile”, din cadrul buletul-ului 9, sintagma „inclusiv 

stimulente financiare” se elimină şi va avea următorul conŃinut: 

•••• „Furnizarea serviciilor de consultanŃă şi asistenŃă pentru începerea unei activităŃi 

independente sau pentru iniŃierea unei afaceri care să includă servicii juridice, de 

marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de 

consultanŃă;” 

                                                                 
3 Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forŃei de muncă au fost 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.277/2002, cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.790/2004.  
4 În conformitate cu prevederile art.(1) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile specializate pentru 
stimularea ocupării forŃei de muncă, denumite servicii de ocupare sunt: 

a) servicii de informare şi consiliere; 
b) servicii de mediere a muncii pe piaŃa internă. 


