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Corrigendum nr. 1
la
CondiŃiile specifice cererii de propuneri de proiecte
nr. 60 „ÎnvaŃă o meserie!”
- proiecte strategice –
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”
Domeniul Major de IntervenŃie 2.1 „TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă”

1. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, categorii de beneficiari
eligibili, se completează la categoria: „Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi
structuri/agenŃii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta” prin
introducerea unei note explicative, după cum urmează:
„În cazul în care proiectul conŃine activităŃi precum mobilităŃile de studiu şi
stagiile de plasament Erasmus beneficiar eligibil este doar AgenŃia NaŃională
pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) care administrează programul sectorial Erasmus în România în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 67/24 ianuarie 2007 privind
participarea României la programele comunitare „ÎnvăŃare pe tot parcursul
vieŃii”, „Erasmus Mundus” şi „Tineret în acŃiune” în perioada 2007-2013,
publicată în Monitorul Oficial al României din data de 29 ianuarie 2007.»
2. Capitolul 7 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 7.1 „Lista de cheltuieli eligibile”,
categoriile de cheltuieli eligibile, punctul 2. „cheltuieli cu cazarea, transportul şi
diurna”, se completează prin introducerea unei note explicative, după cum urmează:
„În cazul mobilităŃilor de studiu şi a stagiilor de plasament Erasmus, se
poate acorda fiecărui student un sprijin financiar din Fondul Social European
în completarea bursei Erasmus. Acest sprijin se va acorda sub forma unei
sume forfetare globale pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea,
transportul şi diurna pe teritoriul Ńării gazdă, stat membru al Uniunii
Europene. Sprijinul financiar se acordă pentru perioada mobilităŃii de
studiu/stagiului de plasament, numai în condiŃiile stipulate de Contractul
financiar pentru programul sectorial Erasmus, actiunea „Mobilitati”, incheiat
anual între ANPCDEFP şi instituŃiile beneficiare - instituŃii de invaŃământ
superior participante in programul Erasmus. Cuantumul sprijinului financiar
din Fondul Social European pentru un student/mobilitate de studiu/stagiu
de plasament este de 50% din grantul Erasmus, acordat în funcŃie de Ńara
gazdă”.

