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CORRIGENDUM LA: 
 
Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare nerambursabilă 2006 Măsuri de 
Incluziune Socială 
Coeziune Economică şi Socială 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
Notificare schemă de finanţare nerambursabilă 
 
Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02 
Referinţă: 01 
   
Acest corrigendum modifică următoarele articole: 
 
Articol 1.3 Alocarea financiară acordată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
în calitate de Autoritate Contractantă 

Acest articol trebuie citit după cum urmează:  

Mărimea finanţărilor nerambursabile 

„Orice finanţare nerambursabilă acordată prin acest program pentru solicitanţii individuali 
trebuie să se încadreze între următoarele limite, minimă şi maximă, ale sumelor, după cum 
urmează: 
 
• Suma minimă: 15.000 EURO 
• Suma maximă: 75.000 EURO 
 
În cadrul acestui apel pentru propuneri, parteneriatele (inclusiv parteneriatele regionale şi 
locale pentru ocupare şi incluziune socială, create prin Proiectul Phare 2003 CES)1 pot 
solicita finanţare nerambursabilă care să se încadreze între următoarele limite, minimă şi 
maximă, ale sumelor, după cum urmează: 
 
• Suma minimă: 50.000 EURO 
• Suma maximă: 150.000 EURO 
 
Co-finanţare 

• organizaţiile orientate spre profit vor trebui să asigure o contribuţie minimă de 20% din 
                                                 
1 A se consulta Anexa N la Ghidul Solicitantului   
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totalul costurilor eligibile ale proiectului, în numerar; 
• iar în ceea ce priveşte celelalte categorii vor trebui să asigure o contribuţie de minim 

10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în numerar.  
 
În plus, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi: 

• 80% din totalul costurilor eligibile dacă este o organizaţie orientată spre profit,  
• 90% din totalul costurilor eligibile dacă sunt alte categorii de beneficiari (vezi  

secţiunea 2,  pct 2.1.4).  
Diferenţa, respectiv procentul de 20% sau 10%, trebuie finanţată din resursele proprii ale 
solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse decât cele ale bugetului Comunităţii 
Europene. 
 
Co-finanţarea solicitanţilor trebuie să fie furnizată numai în numerar. 
 
O finanţare nerambursabilă poate fi acordată doar pentru un proiect al cărui obiectiv imediat 
este non-comercial. În nici o situaţie finanţarea nerambursabilă nu poate genera profit (vezi, 
de asemenea, art. 17.3 din Anexa II “Condiţii generale”).” 
 
Articol 2.2.3 Data limită pentru primirea cererilor de finanţare 
 
Acest articol trebuie citit după cum urmează: 
 
„Termenul limită pentru primirea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 06.09.2007, 
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 trebuie citit după cum urmează: 
 
„Data până la care Autoritatea Contractanta va informa aplicanţii cu privire la rezultatul 
evaluării pre-propunerii şi verificării administrative este 05 octombrie 2007 – acesta dată este 
orientativă. 
 
Data până la care Autoritatea Contractantă va informa aplicanţii cu privire la rezultatul 
evaluării propunerii şi  transmiterii deciziei de acordare a finanţării după verificarea 
eligibilitatii solicitantului şi partenerilor este 26 octombrie 2007 – aceasta data este 
orientativă.” 
 
Articolul 2.6 CONDIŢII APLICABILE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, URMARE A DECIZIEI 
MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN CALITATE DE AUTORITATE 
CONTRACTANTĂ DE A ACORDA FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ 
 
Acest articol trebuie citit după cum urmează: 
Ultimul sub-paragraf de la: Implementarea contractelor  
 
„Aveţi în vedere faptul că Ghidul pentru solicitanţii de fonduri nerambursabile şi toate 
anexele acestuia în limba română este disponibil pe internet la următoarea adresă: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp” 
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Articolul 3 - LISTA ANEXELOR 
 
Se elimină referirile la website-ul europa.eu.int/comm/europeaid  
 
Anexa A Formular de cerere de finanţare 
 
• Se elimină nota de subsol nr. 4 de la punctul 2.5 Cadrul logic 
 
• Capitolul V - LISTA DE VERIFICARE 
 
Rândul 15 se va citi:  
„Finanţarea nerambursabilă solicitată de către solicitanţii individuali se încadrează între 
următoarele limite, minimă (15.000 euro) şi maximă (75.000 euro)” 
Rândul 16 se va citi: 
„Finanţarea nerambursabilă solicitată de către parteneriate (inclusiv parteneriatele regionale 
şi locale pentru ocupare şi incluziune socială, create prin Proiectul Phare 2003 CES) se 
încadrează între următoarele limite, minimă (50.000 euro) şi maximă (150.000 euro)” 
 
Anexa F (1) - ANEXA II Condiţii Generale aplicabile Contractelor de finanţare 
nerambursabilă din partea Comunităţii Europene, încheiate pentru acţiuni externe 
 
Articolul 1 - OBLIGAŢII GENERALE  
• Punctul 1.3, paragraful 3 se va citi: 
 

„Dacă implementarea proiectului implică încheierea de contracte de către beneficiar, se 
vor aplica procedurile de acordare a contractului stabilite în Anexa IV.” 

• Punctul 1.4 se va citi: 

„Beneficiarul şi Autoritatea Contractantă sunt singurele părţi („Părţile”) în acest contract. 
În situaţia în care Comisia Europeană nu este Autoritate Contractantă, ea nu este parte în 
acest Contract, ceea ce îi va conferi doar drepturile şi obligaţiile care sunt menţionate în 
mod explicit în contract.”  

Totodată, se elimină nota de subsol nr. 1.  

Anexa F (2) Contract de finanţare nerambursabilă - acţiuni externe ale Comunităţii 
Europene „Condiţii speciale” 
 
Articolul 7 – Alte condiţii specifice ce se aplică Proiectului, Punctul 7.2.4, ultimul 
paragraf, se va citi: 
 
„Încheiat la […] în cinci exemplare originale în limba română, două originale fiind pentru 
Autoritatea Contractantă, două originale pentru Autoritatea de Implementare şi un original  
pentru Beneficiar.” 
 

Anexa F (8) – Verificarea cheltuielilor:  

Punctul 1 - Termeni de referinţă pentru verificarea cheltuielilor unui contract de grant 
finanţat de Comunitatea Europeană pentru acţiuni externe 
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Anexa 2 „Scopul lucrării – Proceduri ce vor fi îndeplinite”   

Secţiunea 1 - Obţinerea unei Înţelegeri suficiente a proiectului şi a Termenilor şi 
Ccondiţiilor Contractului Grant, paragraful 2 se va citi astfel: 

„Auditorul este îndeosebi atent la Anexa 1 din Contractul Grant, care conţine Descrierea 
Proiectului, Anexa II (Condiţii Generale) şi Anexa IV, care specifică regulile pentru achiziţii 
a beneficiarilor de grant în contextul acţiunilor externe ale CE. Incapacitatea de conformare 
la aceste reguli face ca cheltuielile să fie neeligibile pentru finanţare Comunitară. Aceste 
reguli de achiziţii se aplică tuturor contractelor grant dar în funcţie de baza legală a 
contractelor grant (de exemplu TACIS, ALA şi Food Aid). Dacă Auditorul găseşte că 
termenii şi condiţiile de verificare nu sunt suficient de clare, el va cere clarificări de la 
Beneficiar.” 

Secţiunea 2 - Procedurile de verificare a Eligibilităţii Cheltuielilor Solicitate de către 
Beneficiar în Raportul Financiar al Proiectului  

• Titlul 2.4.5 se va citi: „Conformitatea cu Regulile de Achiziţii”  

„Auditorul examinează care reguli de achiziţii se aplică pentru anumite capitole, subcapitole, 
clase  de articole de cheltuieli sau articole de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul 
s-a conformat la asemenea reguli şi dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile. Dacă Auditorul 
descoperă cazuri de neconformitate cu regulile de achiziţii, el raportează natura unor 
asemenea evenimente ca şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile.”  

Punctul 2 - Raportarea constatărilor factuale în cazul verificării cheltuielilor unui grant 
finanţat de CE pentru acţiuni externe 

• Detaliile Raportului 

Capitolul 1 - Informaţii despre Contractul Grant şi Proiect  
Punctul 2.4 - Verificarea Cheltuielilor, se va citi:  

 2.4.1 „Eligibilitatea şi Costurile Directe  
 2.4.2 Acurateţea şi Înregistrarea 
 2.4.3. Clasificarea 
 2.4.4 Realitatea (incidenţa/ existenţa) 
 2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii 
 2.4.6 Costurile administrative (indirecte) 
 2.4.7 Cheltuieli neprevăzute” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate celelalte articole şi condiţii ale schemei de finanţare nerambursabilă rămân 
neschimbate. 
 


