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                          AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL  

                                 SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 
 

                Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, tel: 3150209, fax: 3150206, e-mail: posdru@fseromania.ro 
 
CORRIGENDUM Nr. 1 LA: 
 
Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006 Servicii 
Sociale 
Coeziune Economică şi Socială 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
Notificare schemă de finanţare nerambursabilă 
 
Linia de buget Phare2006/018-147.04.02 
Referinţă: 02 
 
NOTĂ 
 
Prezentul Corrigendum modifică Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare 
nerambursabilă Phare 2006 Servicii Sociale, după cum urmează: 
 
Articol 2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate solicita finanţare nerambursabilă 
 
Acest articol se modifică după cum urmează: 
(1) A fi eligibil pentru acordarea unei finanţări nerambursabile un solicitant trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
 

(a) să fie o structură din cadrul unui consiliu judeţean, consiliu local sau orice instituţie publică 
cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, acreditată ca furnizor de servicii sociale, 
conform legislaţiei în vigoare.  

Solicitanţii pot fi : 
- direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul consiliilor 

judeţene; 
- serviciile publice de asistenţă socială sau compartimentele de asistenţă socială din cadrul 

consiliilor locale sau orice altă structură creată la nivelul consiliului local cu 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale; 

- instituţii publice care au constituite compartimente / unităţi de asistenţă socială ca de 
exemplu: spitale, şcoli, universităţi, penitenciare, poliţie, mitropolii, episcopii, 
protopopiate, parohii. 

(b) să fie direct responsabil de implementarea şi managementul proiectului; 
(c) să nu acţioneze ca un intermediar; 
(d) să aibă sediul înregistrat în România şi în regiunea unde se depune cererea de finanţare. 
 

Articol 2.1.4 Eligibilitatea costurilor:costuri care pot fi luate în considerare pentru acordarea 
finanţării nerambursabile 
 
Acest articol se modifică după cum urmează la: 
 
Costuri neeligibile 
Următoarele costuri sunt ne-eligibile: 

- datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii; 
- dobânzi datorate; 
- articole deja finanţate printr-o altă finanţare; 
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- cumpărări de terenuri sau clădiri; 
- construcţii de clădiri; 
- pierderi financiare datorate diferenţelor de curs valutar; 
- taxe, inclusiv TVA; 
- credite la terţe părţi; 
- costuri de personal pentru funcţionarii publici, cu excepţia activităţilor didactice (lectori) 
 
Se elimină exprimarea „numai dacă beneficiarul (sau partenerii beneficiarului) nu le poate 
recupera si dispoziţiile aplicabile nu interzic acoperirea acestora.”  

 
Punctul 2.2.1 Cererea de finanţare şi documentele suport 
 
NOTĂ !!  
Vă rugăm să reţineţi: Solicitanţii vor depune în mod obligatoriu, în prima etapă … 
 
Acest articol se modifică după cum urmează la punctul 5: 
 
„5.Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare pentru serviciile sociale deja existente 
(pentru a  dovedi eligibilitatea solicitantului şi a partenerului) – în copie legalizată.” 
 
„Orice eroare cu privire la punctele prezentate în Lista de verificare (secţiunea IV din Anexa 
A -  Formular de cerere de finanţare) sau orice neconcordanţă majoră din cererea de 
finanţare (de exemplu, sumele menţionate în Buget nu corespund cu cele menţionate în 
cererea de finanţare) va conduce la respingerea imediată a propunerii de proiect.”  
 
Articol 2.2.3 Data limită pentru primirea cererilor de finanţare 
Acest articol se modifică după cum urmează: 
 
„Termenul limită pentru primirea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 05.02.2008, 
ora 16:00 (ora locală). Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod 
automat, chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită, sau dacă întârzierea 
este datorată serviciului de curierat privat.” 
 
Articol 2.5.3 Agendă orientativă 
 
Acest articol se modifică după cum urmează: 
 
„Data la care Autoritatea Contractantă planifică să informeze solicitanţii cu privire la 
rezultatul sesiunii de deschidere, de verificare a conformităţii administrative precum şi a 
evaluării pre-propunerii este 07.03.2008- această dată este orientativă. 

Data la care Autoritatea Contractantă planifică să informeze solicitanţii cu privire la rezultatul 
evaluării formularului de cerere de finanţare nerambursabilă este 11.04.2008 - această dată 
este orientativă. 

Data la care Autoritatea Contractantă planifică să anunţe decizia de acordare a finanţării 
nerambursabile după ce a fost verificată eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor acestuia 
este 30.04.2008 - această dată este orientativă.” 

 

Toate celelalte articole şi condiţii ale schemei de finanţare nerambursabilă rămân 
neschimbate. 


