Erată la Corrigendum nr. 2 la
Ghidul Solicitantului - CondiŃiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte
nr.:
79. „Calificări europene”;
80. „Calificarea – o şansă pentru viitor!”;
81. „CompetenŃe pentru competitivitate”;
82. „Integrare pe piaŃa muncii”;
83. „Mediul rural – oportunităŃi de ocupare”.
84. „Pentru o viaŃă mai bună”.
- proiecte strategice1 -

1. Articolul 2: Capitolul 4 “Criterii de eligibilitate”, subcapitolul 4.1. “Eligibilitatea
solicitanŃilor şi a partenerilor”, paragraful 4, 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.”
se va citi după cum urmează:
„Partenerii reprezintă organizaŃii similare categoriilor de beneficiari eligibili şi
desfăşoară activităŃi relevante pentru domeniul proiectului sau demonstrează 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.”

2. Articolul 10. Capitolul 6 “Evaluarea şi selecŃia proiectelor”, subcapitolul 6.2. “Evaluarea
proiectelor”, paragraful referitor la “Verificarea eligibilităŃii solicitantului, partenerilor şi
proiectului” se completează cu următorul paragraf:
1

Proiecte implementate la nivel naŃional, multi-regional sau sectorial.

1

„Evaluarea iniŃială a eligibilităŃii solicitantului va avea în vedere şi categoria de beneficiar din
care face parte atât solicitantul, cât şi partenerii acestuia, prin analizarea informaŃiilor
cuprinse în Acordul de parteneriat. În cazul în care solicitantul sau unul dintre parteneri nu se
încadrează în categoriile de beneficiari eligibili menŃionate în Ghidul Solicitantului – CondiŃii
specifice, atunci parteneriatul va fi declarat neeligibil iar cererea de finanŃare va fi respinsă.”
se anulează.

3. Articolul 16. „Ghid pentru completarea unei cereri de finanŃare”, subcapitolul 4.2.3
„SecŃiunea „Descriere proiect 1 – informaŃii detaliate privind proiectul propus (partea I)”,
subsecŃiunea „Managementul proiectului” se completează, după cum urmează:
„Managementul proiectului” – În această subsecŃiune vă rugăm să descrieŃi echipa de
implementare a proiectului (inclusiv echipa de management) şi modul de realizare a
managementului de proiect.
„DescrieŃi echipa de management şi experŃii pe termen lung (implicaŃi în realizarea unei
activităŃi sau a unui grup de activităŃi în cadrul proiectului pentru o perioadă de minimum 6
luni consecutive – durata activităŃii/grupului de activităŃi pentru care sunt responsabili sau în
realizarea căreia/căruia sunt implicaŃi trebuie să fie de cel puŃin 6 luni consecutive)
responsabili pentru realizarea activităŃilor proiectului propus de dumneavoastră.
Vă rugăm să specificaŃi numărul experŃilor avut în vedere pentru implementarea proiectului,
cerinŃele minime generale şi specifice privind experienŃa profesională pentru experŃii pe
termen lung2 din echipa de implementare a proiectului relevante pentru rolul propus în
proiect (fără a fi menŃionate datele personale de identificare ale acestora). CerinŃele minime
generale şi specifice privind experienŃa profesională a experŃilor pe termen lung din echipa de
implementare a proiectului trebuie să fie optime în raport cu cerinŃele şi gradul de
complexitate al proiectului propus.
Vă rugăm să descrieŃi aspectele/activităŃile orizontale privind implementarea proiectului:
coordonarea generală a proiectului, informarea şi publicitatea proiectului, achiziŃiile publice,
asigurarea unui nivel adecvat de control al implementării proiectului. Aceste activităŃi trebuie
să fie totodată bugetate corespunzător, implicit reflectate în secŃiunea “Date Financiare”,
subsecŃiunea “Pachetul de finanŃare a proiectului”.”
se va citi după cum urmează:
„Managementul proiectului” – În această subsecŃiune vă rugăm să descrieŃi echipa de
implementare a proiectului (inclusiv echipa de management) şi modul de realizare a
managementului de proiect.
2

ExperŃii pe termen lung din echipa de implementare includ şi experŃii propuşi în echipa de management.
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„DescrieŃi echipa de management şi experŃii pe termen lung (implicaŃi în realizarea unei
activităŃi sau a unui grup de activităŃi în cadrul proiectului pentru o perioadă de minimum 6
luni consecutive – durata activităŃii/grupului de activităŃi pentru care sunt responsabili sau în
realizarea căreia/căruia sunt implicaŃi trebuie să fie de cel puŃin 6 luni consecutive)
responsabili pentru realizarea activităŃilor proiectului propus de dumneavoastră.
Vă rugăm să specificaŃi numărul experŃilor pe termen lung avut în vedere pentru
implementarea proiectului, cerinŃele

minime

generale

şi specifice

privind experienŃa

profesională pentru experŃii pe termen lung3 din echipa de implementare a proiectului
relevante pentru rolul propus în proiect (fără a fi menŃionate datele personale de identificare
ale acestora). CerinŃele minime generale şi specifice privind experienŃa profesională a
experŃilor pe termen lung din echipa de implementare a proiectului trebuie să fie optime în
raport cu cerinŃele şi gradul de complexitate al proiectului propus.
Vă rugăm să descrieŃi aspectele/activităŃile orizontale privind implementarea proiectului:
coordonarea generală a proiectului, informarea şi publicitatea proiectului, achiziŃiile publice,
asigurarea unui nivel adecvat de control al implementării proiectului. Aceste activităŃi trebuie
să fie totodată bugetate corespunzător, implicit reflectate în secŃiunea “Date Financiare”,
subsecŃiunea “Pachetul de finanŃare a proiectului”.”

4. Toate celelalte prevederi ale Corrigendum-ului nr. 2 rămân neschimbate.
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ExperŃii pe termen lung din echipa de implementare includ şi experŃii propuşi în echipa de management.
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