
 

 

 

 

 

 

 

Corrigendum nr. 1 
la condiţiile de finanţare a proiectelor depuse la apelul 

„SINERGII PENTRU VIITOR - copii în situaţii de risc” (lansată pe 18.12.2013) 
 

 

Pentru apelul „SINERGII PENTRU VIITOR” – copii în situaţii de risc, se operează următoarele modificări: 
 
În textul Ghidului aplicantului, după secţiunea BUGETUL PROIECTULUI, se introduce o nouă secţiune 
denumită CONTRIBUŢIA PRIVATĂ, având următorul conţinut:  
 

CONTRIBUŢIA PRIVATĂ 

Promotorii de Proiecte reprezentaţi de organizaţiile neguvernamentale vor avea în vedere că trebuie să 
aibă o contribuţie de 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului. 

Această contribuţie poate fi 100% în bani SAU 50% în bani şi 50% în muncă voluntară (conform articolului 
5.4.5 din Regulamentul SEE). 

Pentru estimarea valorii muncii voluntare, se vor avea în vedere timpul alocat, durata şi valoarea unitară.  

Preţurile unitare utilizate se vor calcula în funcţie de datele oficiale aflate în vigoare la data lansării 
prezentului apel de proiecte. Astfel: 

a) în cazul muncii care vizează activităţi administrative/muncă necalificată, se utilizează ca reper salariul 

de bază minim brut garantat în plată pe ţară;  

b) în cazul unor servicii specializate/activităţi complexe, care vizează cunoştinţe şi abilităţi/competenţe 
specifice, se utilizează ca reper câştigul salarial mediu brut pe ţară utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 871/18.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, Art. 1: 
 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte 
la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, 
reprezentând 5,059 lei/oră. 
(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 
lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 
5,357 lei/oră. 
 
În conformitate cu Legea nr. 6/21.02.2013 (a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013), câştigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 
2.223 lei. 
 

2. În textul Formularul de cerere de finanţare, anexa A1 Buget, se operează următoarele modificări: 
 
 



Versiune iniţială: 
Nr. Linie de buget Costuri 

eligibile  
(LEI) 

% Avans solicitat 
(LEI) 

A COSTURI DIRECTE ELIGIBILE      

1 Resurse umane   
 % costuri de management din 
total costuri eligibile directe 

  

2 
Costuri de deplasare pentru personal şi 
voluntari 

  
    

3 Materiale consumabile       

4 Costuri pentru investiţii   
 % costuri de management din 
total costuri eligibile directe 

  

5 
Alte costuri legate de furnizarea serviciilor 
către beneficiari 

  
    

6 Comunicare şi promovarea proiectului       

7 Activităţi bilaterale       

8 Alte activităţi subcontractate       

B COSTURI INDIRECTE   
 % din total costuri eligibile 
directe 

  

C COSTURI NEPREVAZUTE   
 % din total costuri eligibile 
directe 

  

TOTAL 0.00 0.00 0.00 

 Reprezentant legal al PP:    

 Numele, funcţia şi semnătura     

 Ştampila    

 
Versiune modificată: 
BUGETUL PROIECTULUI ŞI AVANSUL SOLICITAT 
Nr. Linie de buget Costuri eligibile 

totale 
(LEI) 

Din care 
contribuţie privată 

% Avans 
solicitat 

(LEI) 

A COSTURI DIRECTE ELIGIBILE        

1 Resurse umane   
   % costuri de 

management din total 
costuri eligibile directe 

  

2 
Costuri de deplasare pentru personal şi 
voluntari 

  
      

3 Materiale consumabile         

4 Costuri pentru investiţii   
   % costuri de 

management din total 
costuri eligibile directe 

  

5 
Alte costuri legate de furnizarea serviciilor 
către beneficiari 

  
      

6 Comunicare şi promovarea proiectului         

7 Activităţi bilaterale         

8 Alte activităţi subcontractate         

B COSTURI INDIRECTE   
   % din total costuri 

eligibile directe 
  

C COSTURI NEPREVAZUTE   
   % din total costuri 

eligibile directe 
  

TOTAL 0.00  0.00 0.00 

 Reprezentant legal al PP:    

 Numele, funcţia şi semnătura     

 Ştampila    

 
 


