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Anexa nr. 1 

Corrigendum nr. 3 la  

Ghidul solicitantului şi  

CondiŃiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 

 

57. “Profesionişti în educaŃie şi formare”; 
58. “Calificări europene”; 
61. “A doua şansă în educaŃie”; 
62. “Calificarea – o şansă pentru viitor!”; 
63. “CompetenŃe pentru competitivitate”; 
64. “AcŃionăm împreună”; 
65. “Calitate în serviciile de ocupare”; 
66. “Profesionişti în piaŃa muncii”; 
67. “Integrare pe piaŃa muncii”; 
68. “Mediul rural – oportunităŃi de ocupare”; 
69. “Pentru o viaŃă mai bună”; 
70. “Împreună pe piaŃa muncii”; 
71. “Şanse egale şi respect”; 
72. “Parteneriat transnaŃional”. 

 

- proiecte strategice1 - 
 

1. Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanŃare în cadrul cererilor de 

propuneri de proiecte nr. 57-58 şi 61-72 se prelungeşte până la data de 19.12.2008, ora 
17.00. 
2. Activitatea biroului de informare se prelungeşte până la data de 30.12.2008, ora 16.00. 

3. DeclaraŃiile (anexele 1-5 ale Cererii de FinanŃare) tipărite, semnate de către persoanele 

mandatate să reprezinte organizaŃia solicitantă, datate şi ştampilate şi Acordul de 
Parteneriat (în cazul transmiterii unui proiect în parteneriat) completat, semnat de către 
persoanele mandatate să reprezinte organizaŃia solicitantă şi a partenerilor, datat şi ştampilat vor fi 
primite prin servicii de curierat de către AMPOSDRU, la adresa România, Bucureşti, Str. Calea Plevnei 
nr. 46-48, sector 1, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului limită de transmitere electronică, respectiv până la data de 30.12.2008, 
ora 16.00. 

                                                                 
1 Proiecte implementate la nivel naŃional, multi-regional sau sectorial. 
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4. La Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.4 „Plafoanele maxime de referinŃă ale 

cheltuielilor cu personalul”, paragraful 2 se modifică după cum urmează: 

„În echipa de management a proiectului trebuie să fie incluse numai persoane care deŃin sau 

urmează să deŃină un raport juridic cu organizaŃia pe care o reprezentaŃi, în calitate de beneficiar, 

pentru perioada de implementare a proiectului.” 

5. La Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.4 „Plafoanele maxime de referinŃă ale 

cheltuielilor cu personalul”, după paragraful 3 se introduce un nou paragraf după cum urmează: 

„Persoanele care fac parte din echipa de management a proiectului, inclusiv managerul de proiect şi 

responsabilul financiar, cu excepŃia consilierului juridic, îşi pot desfăşura activitatea, după caz, în 

cadrul unor raporturi juridice de muncă (precum raporturi juridice de muncă generate de încheierea 

unui contract individual de muncă, raporturi de serviciu) sau în afara unor raporturi juridice de muncă 

(precum contract civil de prestări servicii încheiat în temeiul prevederilor din Codul civil). Consilierul 

juridic din echipa de management îşi va putea desfăşura activitatea doar în baza unui contract 

individual de muncă sau a unui raport de serviciu în conformitate cu dispoziŃiile art.2 din Legea 

514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic cu completările ulterioare.” 

 


