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Corrigendum nr. 2
la
Ghidul Solicitantului nr. 24 „Continuă să te califici!”
- proiecte de grant –
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”
Domeniul Major de IntervenŃie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională
continuă”
1. Capitolul 1 „Cerere de propuneri de proiecte Continuă să te califici!”, caseta cu
datele de contact ale birourilor de informare, punctul 9, adresa şi numărul de telefon
ale Biroului regional Bucureşti-Ilfov se modifică după cum urmează:
strada Caransebeş, nr. 1, etaj 7, camerele 703, 704, 705, sector 1, Bucureşti,
cod poştal 012271 (Institutul Geologic al României), telefon: 0755030362.
2. Capitolul 3 „POS DRU 2007-2013 Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013”, subcapitolul 3.3 „ActivităŃi eligibile”, punctul 3.3.1
„Sprijin pentru angajaŃi în vederea calificării/recalificării”, „participarea la programe
FPC desfăşurate în România sau în UE” se completează prin introducerea unei note
explicative după cum urmează:
„În cazul activităŃilor de calificare/recalificare a angajaŃilor, stagiile de
pregătire practică obligatorii se pot organiza la unul sau mai mulŃi
angajatori, inclusiv la angajatorii la care cursanŃii sunt salariaŃi, respectând
cu stricteŃe prevederile ajutorului de stat”.
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Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, subcapitolul 3.4 „Grupuri Ńintă
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eligibile”, documente necesare pentru angajaŃi, alături de „adeverinŃa de salariat”, se
completează după cum urmează:
„declaraŃie pe proprie răspundere privind participarea în nume propriu la
respectivul program de calificare/recalificare”.
4. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, categoriile de beneficiari
eligibili - furnizori autorizaŃi pentru formare profesională continuă, publici şi privaŃi, în
vederea furnizării de formare profesională continuă, se completează prin introducerea
unei note explicative, după cum urmează:
„Autorizarea se realizează în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000
privind formarea profesională a adulŃilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Se va acorda atenŃie prevederilor privind cerinŃele
care trebuie îndeplinite de formatori”.

5. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, categoriile de beneficiari
eligibili - furnizori de formare profesională continuă, publici şi privaŃi, în vederea
autorizării pentru furnizare de formare profesională continuă, se completează prin
introducerea unei note explicative, după cum urmează:
„Această categorie de beneficiari este eligibilă numai în măsura în care
solicită finanŃare pentru proiecte integrate, care să cuprindă în mod
obligatoriu şi activităŃi de furnizare a programelor de FPC pentru care se
obŃine autorizarea. Autorizarea se realizează în conformitate cu prevederile
OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulŃilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Se va acorda atenŃie prevederilor
privind cerinŃele care trebuie îndeplinite de formatori”.
6. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, parteneri eligibili,
paragraful trei se modifică după cum urmează:
„Partenerii trebuie să fie organizaŃii legal constituite în Ńara de origine. Partenerii
trebuie să fie organizaŃii similare categoriilor de beneficiari eligibili pentru respectiva
cerere de propuneri de proiecte sau 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. Partenerii transnaŃionali trebuie să fie organizaŃii din
statele membre ale Uniunii Europene.”
7. Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanŃilor şi a partenerilor”, categoriile de beneficiari
eligibili, după paragraful trei, se completează prin introducerea unei casete, după cum
urmează:
„AtenŃie! Angajatorii pot fi parteneri în proiectele cofinanŃate din Fondul
Social European în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vizând
activităŃi de calificare/recalificare numai în cazul în care nu intră sub
incidenŃa prevederilor ajutorului de stat.”
8. Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.2 „Lista categoriilor şi
subcategoriilor de cheltuieli eligibile”, categoriile de cheltuieli eligibile, categoria 1.
„cheltuieli cu personalul” se completează prin introducerea unei note explicative,
după cum urmează:
„Plata tutorilor este eligibilă doar în cazul în care nu intră sub incidenŃa
prevederilor ajutorului de stat”.
9. Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.2 „Lista categoriilor şi
subcategoriilor de cheltuieli eligibile”, categoriile de cheltuieli eligibile, categoria 3.
„cheltuieli aferente managementului de proiect”, subcategoria 3.11 „materiale
consumabile” se completează prin introducerea unei note explicative, după cum
urmează:
„În cazul în care proiectul presupune activităŃi de pregătire practică în cadrul
unui program de calificare/recalificare pentru angajaŃi, achiziŃionarea
materialelor consumabile necesare efectuării pregătirii practice, inclusiv a
materiei prime, va fi realizată numai de către solicitant, dacă acesta nu este
angajator. Acesta va face dovada utilizării materialelor consumabile exclusiv
în scopul calificării/recalificării angajaŃilor”.

10. Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.2 „Lista categoriilor şi
subcategoriilor de cheltuieli eligibile”, categoriile de cheltuieli eligibile, categoria 6.
„cheltuielile pentru închirieri, amortizări şi leasing”, subcategoria 6.3 „rate de
leasing”, se completează prin introducerea unei note explicative, după cum urmează:
„Numai în condiŃiile în care contractul de leasing este încheiat după
semnarea contractului de finanŃare între beneficiar şi AM POSDRU/CNDIPTOI POSDRU”.
11. Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, subcapitolul 14.2 „Lista categoriilor şi
subcategoriilor de cheltuieli eligibile”, categoriile de cheltuieli eligibile, categoria 7.
„subvenŃii şi burse”, subcategoria 7.1 „subvenŃii pentru cursanŃi pe perioada derulării
cursurilor”, se completează prin introducerea unei note explicative, după cum
urmează:
„În cazul cursurilor de calificare/recalificare a angajaŃilor, se poate acorda o
subvenŃie financiară pentru participarea pe întreaga durată a cursurilor şi
finalizarea cu succes a acestora. Cuantumul acestei subvenŃii este de
maximum 740 lei/cursant/un curs de calificare sau recalificare. Acordarea
subvenŃiei este condiŃionată de documente justificative privind participarea
şi certificarea calificării”.
12. Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor”, la sfârşitul subcapitolului 14.2 „Lista
categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile”, se completează prin introducerea
unei casete informaŃionale, după cum urmează:
„AtenŃie! Cheltuielile angajatorilor pentru activităŃile desfăşurate la sediul
acestora în cadrul stagiilor de pregătire practică, respectiv cheltuieli pentru
utilităŃi, amortizarea instrumentelor şi echipamentelor proporŃional cu
folosirea lor exclusivă pentru stagiul de pregătire practică, se vor acorda sub
formă de sumă forfetară globală stabilită pentru o oră de practică a fiecărui
cursant. Cuantumul sumei forfetare este de maximum 30% din total
cheltuieli generale de administraŃie specifice proiectului. În cazul stagiilor de
pregătire practică a angajaŃilor, planificarea stagiilor de pregătire practică se
va face astfel încât durata de utilizare a echipamentelor angajatorului să nu
depăşească durata maximă în care acestea pot fi folosite în scopul pregătirii
practice a cursanŃilor”.
13. Capitolul 15 „Bugetul cererii de finanŃare”, subcapitolul 15.1 „Bugetul cererii de
finanŃare”, tabelul care conŃine structura bugetului de finanŃare, linia 4 se
completează după cum urmează:
„Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6”).

