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Corrigendum nr. 1 la 

 llaa  GGhhiidduull  SSoolliicciittaannttuulluuii  CCoonnddiiţţiiii  SSppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  cceerreerreeaa  ddee  pprrooppuunneerrii  ddee  pprrooiieeccttee  nnrr..117755  „„FFiirrmmee  ddee  

eexxeerrcciițțiiuu  ppeennttrruu  eelleevvii””  ffiinnaannţţaattăă  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  SSeeccttoorriiaall  ””DDeezzvvoollttaarreeaa  RReessuurrsseelloorr  UUmmaannee””  

22000077--22001133,,    DDoommeenniiuull  MMaajjoorr  ddee  IInntteerrvveennţţiiee  22..11  ””TTrraannzziiţţiiaa  ddee  llaa  şşccooaallăă  llaa  vviiaaţţaa  aaccttiivvăă””                                        

 

11..  În cadrul Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1063/20.10.2014 privind 

aprobarea Ghidul Solicitantului  CCoonnddiiţţiiii  SSppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  cceerreerreeaa  ddee  pprrooppuunneerrii  ddee  pprrooiieeccttee  nnrr..117755  

„„FFiirrmmee  ddee  eexxeerrcciițțiiuu  ppeennttrruu  eelleevvii””  ffiinnaannţţaattăă  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  SSeeccttoorriiaall  ””DDeezzvvoollttaarreeaa  

RReessuurrsseelloorr  UUmmaannee””  22000077--22001133,,    DDoommeenniiuull  MMaajjoorr  ddee  IInntteerrvveennţţiiee  22..11  ””TTrraannzziiţţiiaa  ddee  llaa  şşccooaallăă  llaa  vviiaaţţaa  

aaccttiivvăă””,,  ssee  mmooddiiffiiccaa  ppuunnccttuull  22..22  „„  CCoonnddiittiiii  ssppeecciiffiiccee””  -- „valoarea totală eligibilă a proiectelor multi-

regionale care au ca solicitanți eligibili unităţi de învăţământ secundar din sistemul naţional de 

învăţământ va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 500.000 euro şi  maximum echivalentul în 

lei a 2.000.000 euro”, după cum urmează:  „Valoarea totală eligibilă a proiectelor multi-regionale 

va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 500.000 euro şi  maximum echivalentul în lei a 

2.000.000 euro;  

22..  În cadrul Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1063/20.10.2014 privind 

aprobarea Ghidul Solicitantului  CCoonnddiiţţiiii  SSppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  cceerreerreeaa  ddee  pprrooppuunneerrii  ddee  pprrooiieeccttee  nnrr..117755  

„„FFiirrmmee  ddee  eexxeerrcciițțiiuu  ppeennttrruu  eelleevvii””  ffiinnaannţţaattăă  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  SSeeccttoorriiaall  ””DDeezzvvoollttaarreeaa  

RReessuurrsseelloorr  UUmmaannee””  22000077--22001133,,    DDoommeenniiuull  MMaajjoorr  ddee  IInntteerrvveennţţiiee  22..11  ””TTrraannzziiţţiiaa  ddee  llaa  şşccooaallăă  llaa  vviiaaţţaa  

aaccttiivvăă””,,  llaa  ppuunnccttuull  22..44  „„  CCoonnddiittiiii  ssppeecciiffiiccee””,,  se inserează un nou rând în tabel, cu următoarele 
informații:   

Nr. Varianta inițială Varianta modificată 

2 2.4 Contribuția eligibilă minimă a 

solicitantului 

─ 

2.4 Contribuția eligibilă minimă a solicitantului 

Tipul beneficiarului: Persoane juridice de drept 
privat cu scop patrimonial 

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din 

totalul costurilor eligibile: 5% 

Valoarea maximă a finanțării publice (UE+RO) 

acordate din totalul costurilor eligibile (%): 95% 

3. În cadrul Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1063/20.10.2014 

privind aprobarea Ghidul Solicitantului  CCoonnddiiţţiiii  SSppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  cceerreerreeaa  ddee  pprrooppuunneerrii  ddee  pprrooiieeccttee  

nnrr..117755  „„FFiirrmmee  ddee  eexxeerrcciițțiiuu  ppeennttrruu  eelleevvii””  ffiinnaannţţaattăă  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  SSeeccttoorriiaall  ””DDeezzvvoollttaarreeaa  

RReessuurrsseelloorr  UUmmaannee””  22000077--22001133,,    DDoommeenniiuull  MMaajjoorr  ddee  IInntteerrvveennţţiiee  22..11  ””TTrraannzziiţţiiaa  ddee  llaa  şşccooaallăă  llaa  vviiaaţţaa  
aaccttiivvăă””,,  ssee  mmooddiiffiiccăă  ppuunnccttuull  44..22..11  „„AAccttiivviittaattii  eelliiggiibbiillee””  - „Aria de implementare a proiectelor depuse 
de solicitanții unități de învăţământ secundar este multi-regională, organizată astfel: -6 proiecte 
Regiunea Nord-Est și Regiunea Centru; -6 proiecte Regiunea Sud-Est și Regiunea Sud Muntenia; -6 
proiecte Regiunea București Ilfov și Regiunea Sud Vest Oltenia;- 6 proiecte Regiunea Vest și Regiunea 
Nord-Vest”, după cum urmează:  „Aria de implementare a proiectelor este multi-regională, 
organizată astfel: - 6 proiecte Regiunea Nord-Est și Regiunea Centru; - 6 proiecte Regiunea Sud-Est și 
Regiunea Sud Muntenia; - 6 proiecte Regiunea București Ilfov și Regiunea Sud Vest Oltenia;- 6 
proiecte Regiunea Vest și Regiunea Nord-Vest”.  
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4. În cadrul Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1063/20.10.2014 

privind aprobarea Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 
nr.175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanţată prin Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea 
Resurselor Umane” 2007-2013,  Domeniul Major de Intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă”, se modifica punctul 4.2.1 paragraful „În cadrul acestor proiecte se va sprijini înființarea și 
funcționarea de firme de exercițiu înregistrate la ROCT (Centrala Rețelei firmelor de 
Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România) pe parcursul anului școlar 2014-2015, respectiv 
2015-2016. În fiecare proiect, solicitantul va avea obligaţia să includă în grupul țintă minimum 500 
elevi, care să facă parte din minimum 50 de firme de exercițiu înregistrate la ROCT pe parcursul 
anului școlar 2014-2015, respectiv 2015-2016. De asemenea, pentru proiectele implementate la nivel 
multi-regional, beneficiarul are obligația de a sprijini înființarea a minim 10 firme de exercițiu în 
fiecare județ /în municipiul București pentru proiectele în care asocierea este formată cu regiunea 
București-Ilfov.” se modifică și va avea următorul cuprins: „În cadrul acestor proiecte se va sprijini 
înființarea și funcționarea de firme de exercițiu înregistrate la ROCT (Centrala Rețelei firmelor de 
Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România) pe parcursul anului școlar 2014-2015. În fiecare 
proiect, solicitantul va avea obligaţia să includă în grupul țintă minimum 500 elevi, care să facă parte 

din firme de exercițiu. De asemenea, pentru proiectele implementate la nivel multi-regional, 

beneficiarul are obligația de a sprijini înființarea a minimum 10 firme de exercițiu în fiecare județ 

/în municipiul București, înregistrate la ROCT pe parcursul anului școlar 2014-2015.” 

 

5. În cadrul Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1063/20.10.2014 

privind aprobarea Ghidul Solicitantului  CCoonnddiiţţiiii  SSppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  cceerreerreeaa  ddee  pprrooppuunneerrii  ddee  pprrooiieeccttee  

nnrr..117755  „„FFiirrmmee  ddee  eexxeerrcciițțiiuu  ppeennttrruu  eelleevvii””  ffiinnaannţţaattăă  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  SSeeccttoorriiaall  

””DDeezzvvoollttaarreeaa  RReessuurrsseelloorr  UUmmaannee””  22000077--22001133,,    DDoommeenniiuull  MMaajjoorr  ddee  IInntteerrvveennţţiiee  22..11  ””TTrraannzziiţţiiaa  ddee  llaa  
şşccooaallăă  llaa  vviiaaţţaa  aaccttiivvăă””,,  ssee  mmooddiiffiiccaa  ppuunnccttuull  44..55  „„Indicatori de monitorizare și evaluare:  „ Vă rugăm 
să aveţi în vedere că acest indicator este obligatoriu pentru proiectele care au ca solicitanți unităţi 
de învăţământ secundar din sistemul naţional de învăţământ”, după cum urmează: „Vă rugăm să 
aveţi în vedere că acest indicator este obligatoriu pentru proiectele care au arie de implementare 
multi-regională”. 

 

6. Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în cadrul cererii de 

propuneri de proiecte nr. 175 se prelungește până la data de 9.12.2014, ora 16.00. 

 

 

  


