Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CORRIGENDUM NR. 1
la documentele apelului deschis de proiecte “EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”,
lansat în data de 12.12.2018
Pentru apelul deschis de proiecte “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, se operează următoarele modificări în documentele de
apel:

I. ÎN TEXTUL APELULUI:
Text inițial

Text modificat

Pagina nr. 1:

Pagina nr. 1:

Termenul limită de depunere a proiectelor: 04 aprilie 2019

Termenul limită de depunere a proiectelor: 28 mai 2019

Pagina nr. 25:

Pagina nr. 25:

Dosarul propunerii de proiect (respectiv un exemplar în format tipărit și
o copie identică în format electronic) va fi transmis la sediul OP din
București, până la termenul limită – 04 aprilie 2019, ora 16:00, fie
personal, fie prin curier/poştă (cu confirmare de primire).

Dosarul propunerii de proiect (respectiv un exemplar în format tipărit și
o copie identică în format electronic) va fi transmis la sediul OP din
București, până la termenul limită – 28 mai 2019, ora 16:00, fie
personal, fie prin curier/poştă (cu confirmare de primire).
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Modificarea datei limită de depunere a propunerilor de proiecte se operează identic în toate documentele aferente apelului, după caz.
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În secțiunea 2.1. Rezultate așteptate, tabelul se modifică și devine:
Nr

Outcome 2

Rezultate
așteptate

Incluziunea
socială crescută a
copiilor și tinerilor

Indicator

Număr de copii sau tineri cu cerințe
educaționale speciale (CES) care
au primit servicii de suport (pe
parcursul implementării proiectului,
datele vor fi raportate dezagregat,
în funcție de apartenența la etnia
romă și gen)
Număr de copii sau tineri cu risc de
părăsire timpurie a școlii care au
primit servicii de suport (pe
parcursul implementării proiectului,
datele vor fi raportate dezagregat,
în funcție de apartenența la etnia
romă și gen)
Număr de copii sau tineri care și-au
îmbunătățit participarea școlară cu
minim 10% (pe parcursul
implementării proiectului, datele vor
fi raportate dezagregat, în funcție
de apartenența la etnia romă și
gen)
Rata de tranziție în învățământul
secundar inferior (ISCED 2) în
școlile sprijinite
Rata de tranziție în învățământul
secundar superior (clasa a IX-a)
(ISCED 3) în școlile sprijinite

Unitate de
măsură

Sursă de verificare

Valoare țintă
la nivel de
program

Valoare țintă
la nivel de
apel

Număr

Înregistrările PP

700

440

Număr

Înregistrările PP

7.000

4400

Număr

Documente școlare

2.800

1800

Procent

Documente școlare

(+1%)

(+1%)

(+1%)

(+1%)

Înregistrările PP
Procent

Documente școlare
Înregistrările PP
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Nr

Output 2.1

Output 2.2

Output 2.3

Outcome activități
bilaterale

Rezultate
așteptate

Servicii de suport
furnizate copiilor
sau tinerilor în
situații de risc

Cadre didactice
formate/ instruite în
vederea furnizării de
servicii educaționale
copiilor și tinerilor în
situații de risc
(output)

Indicator

Număr de județe în care au fost
furnizate servicii educaționale sau
sociale copiilor sau tinerilor cu CES
Număr de județe în care au fost
furnizate servicii de suport copiilor
sau tinerilor cu risc de părăsire
timpurie a școlii
Număr de cadre didactice formate/
instruite în ceea ce privește lucrul cu
copii și tineri cu risc de părăsire
timpurie a școlii (pe parcursul
implementării proiectului, datele vor
fi raportate dezagregat, în funcție de
apartenența la gen și etnia romă)
Număr de cadre didactice formate/
instruite în ceea ce privește lucrul
cu copii și tineri cu CES (pe
parcursul implementării proiectului,
datele vor fi raportate dezagregat,
în funcție de apartenența la gen și
etnia romă)

Unitate de
măsură

Sursă de verificare

Valoare țintă
la nivel de
program

Valoare țintă
la nivel de
apel

Număr

Înregistrările PP

10

10

Număr

Înregistrările PP

30

30

Număr

Lista participanților la
programele de formare/
instruire

1.400

860

Număr

Lista participanți-lor la
programele de formare/
instruire

460

400

Sprijin furnizat
părinților copiilor
sau tinerilor în
situații de risc
(output)

Număr de părinți ai unor copii sau
tineri cu risc de părăsire timpurie a
școlii care au primit sprijin

Număr

Înregistrările PP

2.000

1.460

Număr de părinți ai unor copii sau
tineri cu CES care au primit sprijin

Număr

Înregistrările PP

400

140

Creșterea
colaborării între
entitățile din Statul
Beneficiar și cele
din Statele

Nivelul
de
satisfacție
privind
parteneriatul
(date
raportate
dezagregat,
în
funcție
de
apartenența la Statul Beneficiar sau
Statul Donator)

Rezultate culese de
reprezentanții OMF prin
studii/ sondaje de opinie

≥ 4.5, și o
creștere față de
valoarea inițială

≥ 4.5, și o
creștere față
de valoarea
inițială

Scală 1-7

3

Donatoare implicate
în program

Output 1
activități bilaterale

Output 2
activități bilaterale

Schimburi2 între
entitățile din Statul
Beneficiar și entități
din Statele
Donatoare sprijinite
Schimburi
profesionale cu
reprezentanți ai
entităților relevante
din România și din
Statele Donatoare
sprijinite

Nivelul de încredere între entitățile
din Statul Beneficiar și Statele
Donatoare, care cooperează (date
raportate dezagregat, în funcție de
apartenența la Statul Beneficiar sau
Statul Donator)

Scală 1-7

Rezultate culese de
reprezentanții OMF prin
studii/ sondaje de opinie

≥ 4.5, și o
creștere față de
valoarea inițială

≥ 4.5, și o
creștere față
de valoarea
inițială

Procentul
entităților
care
cooperează, care aplică cunoștințele
dobândite în cadrul parteneriatului
bilateral (date raportate dezagregat,
în funcție de apartenența la Statul
Beneficiar sau Statul Donator)

Procent

Rezultate culese de
reprezentanții OMF prin
studii/ sondaje de opinie

60%

60%

Număr de scrisori de intenție privind
o viitoare colaborare

Număr

Înregistrări PP

25

-

Număr de participanți la schimburi
proveniți din Statul Beneficiar3 (date
raportate dezagregat, în funcție de
apartenența la gen și la Statul
Donator)
Număr de participanți la schimburi
proveniți din Statele Donatoare4
(date raportate dezagregat, în
funcție de apartenența la gen și la
Statul Donator)

Număr

Lista de participanți

200

-

Număr

Lista de participanți

30

-

Vezi prevederile Ghidului FMO "Indicatori de bază 2014-2021" referitor la programele/activitățile încadrate în categoria “schimburi”. .
Persoane din Statul Beneficiar care au participat la programe / activități de schimb de experiență între Statul Beneficiar și Statul Donator. Participanții trebuie să
parcurgă întreg programul/întreaga activitate.
4
Persoane din Statele Donatoare (Norvegia, în acest caz) care au participat la programe / activități de schimb de experiență între Statul Beneficiar și Statul Donator.
Participanții trebuie să parcurgă întreg programul/întreaga activitate.
2
3

4

Tot în textul apelului se fac următoarele modificări:
Text inițial
Secțiunea 2.1. Rezultate așteptate
(nota de subsol nr. 7)
Având în vedere numărul estimat de beneficiari din grupurile țintă
principale la nivelul prezentului apel (4.840) și costurile alocate apelului
(8.581.978 euro), rezultă un cost mediu pe beneficiar de ~1.170 Euro.
Prin urmare, un proiect de 500.000 de euro va avea un număr minim de
285 de beneficiari din grupurile țintă principale.
Secțiunea 2.4. Durata proiectului și perioada de implementare

Text modificat
Secțiunea 2.1. Rezultate așteptate
(nota de subsol nr. 10)
Având în vedere numărul estimat de beneficiari din grupurile țintă
principale la nivelul prezentului apel (4.840) și costurile alocate apelului
(8.581.978 euro), rezultă un cost mediu pe beneficiar de ~1.770 Euro. Prin
urmare, un proiect de 500.000 de euro va avea un număr minim de 285
de beneficiari din grupurile țintă principale.
Secțiunea 2.4. Durata proiectului și perioada de implementare

Data așteptată de finalizare a implementării proiectelor finanțate din Data recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate
program este 31 aug. 2022, iar durata așteptată a unui proiect este între din program este 31 martie 2023, iar durata recomandată a unui proiect
18 și 36 luni.
este între 18 și 36 luni.
Secțiunea 2.6. Parteneri eligibili
Acord de colaborare
...
Cu toate acestea, în cazul proiectelor care se adresează grupului țintă
principal “copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire
timpurie a școlii”, este obligatorie depunerea, odată cu cererea de
finanțare, a Acordurilor de colaborare cu școlile țintă care nu dețin
calitatea de parteneri în proiect.
Secțiunea 3.7. Sistemul de raportare și de plată
...
Programul utilizează sistemul de prefinanțare. Plăţile către PP sunt
făcute de OP sub forma avansului, a plăților intermediare și a plății
finale.

Secțiunea 2.6. Parteneri eligibili
Acord de colaborare
...
Cu toate acestea, în cazul proiectelor care se adresează grupului țintă
principal “copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire
timpurie a școlii”, este obligatorie depunerea, odată cu cererea de
finanțare, a Acordurilor de colaborare cu școlile țintă care nu dețin
calitatea de parteneri în proiect și în care se va măsura cel puțin unul din
indicatorii de program de tip “rată de tranziție”.
Secțiunea 3.7. Sistemul de raportare și de plată
...
Programul utilizează sistemul de prefinanțare. Plăţile sunt făcute sub
forma avansului, a plăților intermediare și a plății soldului final.
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II.

ÎN GHIDUL APLICANTULUI ȘI ANEXELE AFERENTE:

Text inițial

Text modificat

2.4. Locul de desfășurare a activităților proiectului

2.4. Locul de desfășurare a activităților proiectului

....

....

Chiar și în cazul în care proiectul nu presupune construcția sau
renovarea/reconstrucția unui spațiu destinat activităţilor cu
beneficiarii, este necesară accesibilizarea sediului existent de
furnizare a serviciilor, conform prevederilor legale in domeniu, în
vederea asigurării accesului neîngrădit și a utilizării de către
persoanele cu dizabilități.

Chiar și în cazul în care proiectul nu presupune construcția sau
renovarea/reconstrucția unui spațiu destinat activităţilor cu beneficiarii,
este necesară accesibilizarea sediului existent de furnizare a serviciilor,
pentru care PP/partenerul deține dreptul de utilizare în interesul
proiectului, în vederea asigurării accesului neîngrădit și a utilizării de
către persoanele cu dizabilități conform prevederilor legale in domeniu.

2.5.1 Achiziționare de terenuri/clădiri

2.5.1 Achiziționare de terenuri/clădiri

....

....
Se completează cu:
În situația execuției unor lucrări de construcții pe terenurile sau asupra
construcțiilor ce se vor achiziționa prin proiect, prevederile Anexei 3
Informații generale privind componenta de construcții a proiectului se
vor aplica în implementarea proiectului.

4.1 Promotori și parteneri de proiect eligibili

4.1 Promotori și parteneri de proiect eligibili

....

....

Un promotor de proiect eligibil poate depune o singură cerere de
finanțare la prezentul apel de proiecte, iar la nivelul întregului
Program poate primi finanțare în calitate de PP pentru maxim două
proiecte. Un partener de proiect din România poate avea această
calitate în maxim două proiecte depuse în cadrul prezentului apel (cu
excepția cazului în care a depus un proiect și în calitate de PP, caz
în care mai poate fi partener într-un singur alt proiect), și în cel mult
trei proiecte depuse în cadrul Programului (în cazul în care are
calitatea de PP în două proiecte la nivel de Program, mai poate fi
partener într-un singur alt proiect). Proiectele depuse în cadrul

Un promotor de proiect eligibil poate depune o singură cerere de
finanțare la prezentul apel de proiecte, iar la nivelul întregului Program
poate primi finanțare în calitate de PP pentru maxim două proiecte. Un
partener de proiect din România poate avea această calitate în maxim
două proiecte depuse în cadrul prezentului apel (cu excepția cazului în
care a depus un proiect și în calitate de PP, caz în care mai poate fi
partener într-un singur alt proiect), și în cel mult trei proiecte depuse în
cadrul Programului (în cazul în care are calitatea de PP în două proiecte
la nivel de Program, mai poate fi partener într-un singur alt proiect).
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Text inițial
schemei de granturi mici "Apel la finanțare" nu sunt luate în calcul în
aplicarea acestui criteriu.

Text modificat
Proiectele depuse în cadrul schemei de granturi mici "Apel la finanțare"
nu sunt luate în calcul în aplicarea acestui criteriu.
Condițiile sus-menționate vor fi verificate în etapa de verificare formală
(a eligibilității).

4.3. Acordul de parteneriat

4.3. Acordul de parteneriat

....

....

La momentul depunerii cererii de finanțare, este suficientă
depunerea unui draft agreat al Acordului de parteneriat, în limba
română pentru partenerii din România (este recomandată încheierea
unui parteneriat multilateral, care să îi cuprindă pe toți partenerii din
România), însoțit de Acordul de parteneriat în limba engleză și
scrisoarea de intenție în limba engleză din partea partenerului din
Norvegia (acolo unde este cazul). Acordul de parteneriat poate fi
definitivat și semnat de parteneri după aprobarea proiectului de către
OP, fiind pus la dispoziția acestuia înainte de semnarea contractului
de finanţare a proiectului. Dacă este implicat un partener din
Norvegia, o traducere în limba română a Acordului de parteneriat cu
acesta și a scrisorii de intenție vor fi atașate la depunerea
proiectului).

La momentul depunerii cererii de finanțare, este suficientă depunerea
unui draft agreat al Acordului de parteneriat, în limba română dacă sunt
implicați doar parteneri din România (este recomandată încheierea unui
parteneriat multilateral, care să cuprindă toți partenerii), sau în limba
engleză dacă este implicat și un partener din Norvegia, în acest din
urmă caz fiind atașată și Scrisoarea de intenție (anexa 6) semnată de
partenerul norvegian.

4.7. Partenerii asociați

4.7. Colaboratori

....

....

Aceste entități vor avea statut de parteneri asociați, în baza unui
Acord de colaborare (vezi Anexa 9 la Cererea de finanțare), și pot fi
identificați fie înainte de depunerea cererii de finanțare, fie pe
parcursul derulării proiectului, după identificarea acestora.

Aceste entități vor avea statut de colaboratori, în baza unui Acord de
colaborare (vezi Anexa 9 la Cererea de finanțare), și pot fi identificați fie
înainte de depunerea cererii de finanțare, fie pe parcursul derulării
proiectului, după identificarea acestora.
În cazul specific al proiectelor care se adresează grupului țintă principal
“copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a
școlii”, este obligatorie semnarea și depunerea, odată cu cererea de
finanțare, a Acordurilor de colaborare cu acele unități de învățământ în
care se regăsește grupul țintă și în care se va măsura cel puțin unul din

În cazul specific al proiectelor care se adresează grupului țintă
principal “copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire
timpurie a școlii”, este obligatorie semnarea și depunerea, odată cu
cererea de finanțare, a Acordurilor de colaborare cu unitățile de

Acordul de parteneriat poate fi definitivat și semnat de parteneri după
aprobarea proiectului de către OP, fiind pus la dispoziția acestuia
înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului. Dacă este
implicat un partener din Norvegia, o traducere în limba română a
Acordului de parteneriat și a scrisorii de intenție vor fi atașate la
depunerea proiectului).
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Text inițial
învățământ în care se regăsește grupul țintă, dacă acestea nu au
calitatea de parteneri în proiect.

Text modificat
indicatorii de program de tip “rată de tranziție”, dacă aceste unități de
învățământ nu au calitatea de parteneri în proiect. PP/partenerii pot
opta pentru încheierea unui acord de colaborare cu inspectoratele
școlare din județele de intervenție, cu condiția specificării școlilor țintă
în care se va măsura cel puțin unul din indicatorii de program de tip
“rată de tranziție”.

5.2 Cofinanțarea privată

5.2 Cofinanțarea privată

....

....

În conformitate cu Legea nr. 3/03.01.2018 (a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2018), câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
este de 4.162 lei.

În conformitate cu Legea nr. 47/11.03.2019 (a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2019), câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este
de 5.163 lei.

La întocmirea bugetului cererii de finanțare, Promotorul de Proiect va Până la depunerea cererii de finanțare, în vederea întocmirii bugetului
avea în vedere modificările intervenite cu privire la valorile sus- proiectului, PP va avea în vedere ultimele modificări intervenite în
menționate.
legislația aplicabilă cu privire la valorile sus-menționate, după caz.
5.3 Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

5.3 Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

....

....
După paragraful final se completează cu:
Costuri pentru lucrări de construcții ce se vor executa după
achiziționarea de terenuri/clădiri
În situația în care după achiziția unui teren/clădiri se vor executa lucrări
de construcții pe terenul achiziționat sau se va interveni asupra
construcției, valoarea acestor lucrări se va estima în baza unor costuri
pentru lucrări similare realizate sau studii de piață (de exemplu, oferte
de preț).
Estimarea cheltuielilor pentru documentații tehnice se va face ținând
cont de toate etapele de elaborare prevăzute în Hotărârea nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
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Text inițial

Text modificat
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice.
De asemenea, pentru alte cheltuieli necesare implementării
componentei de construcții se va face o estimare a costurilor în baza
unor cheltuieli pentru activități similare efectuate sau în baza unor studii
de piață, având în vedere principiul proporționalității costurilor în raport
cu rezultatele așteptate

5.3. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

5.3. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

Ajutorul de stat

Ajutorul de stat

Promotorul de proiect și partenerii se vor asigura că finanțarea
publică solicitată prin prezentul proiect nu constituie ajutor de stat,
respectiv că activităţile finanțate nu au caracter economic, că
sprijinul financiar nu este de natură să aducă un avantaj care să
afecteze concurența pe piață și comerțul intra-comunitar și că
beneficiarii sprijinului financiar sunt entități fără scop lucrativ, ce nu
oferă bunuri sau servicii pe piață, fiind în afara ariei de aplicabilitate
a ajutorului de stat.

Promotorul de proiect și partenerii se vor asigura că finanțarea publică
solicitată prin prezentul proiect nu intră sub incidența normelor
procedurale și de fond aplicabile privind ajutorul de stat, respectiv că
activitățile finanțate ce urmează a fi desfășurate nu au caracter
economic și nu vor genera venituri pe parcursul implementării sau pe
parcursul perioadei de sustenabilitate, iar finanțarea alocată în
vederea implementării proiectului nu este de natură să aducă un
avantaj care să afecteze concurența pe piață și comerțul intracomunitar.

În acest sens, atât PP, cât și partenerii vor depune, odată cu
propunerea de proiect, Declarația pe propria răspundere privind
neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de
stat (Anexa 17 la Cererea de finanțare).
9. LISTA ANEXELOR
Anexa 1 Conținutul-cadru al dosarului proiectului
...
Coloana nr 4 din tabel
Document obligatoriu la depunere
(Da/Nu)

În acest sens, atât PP, cât și partenerii vor depune, odată cu
propunerea de proiect, Declarația pe propria răspundere privind
neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat
(Anexa 17 la Cererea de finanțare).
9. LISTA ANEXELOR
Anexa 1 Conținutul-cadru al dosarului proiectului
...
Coloana nr 4 din tabel
Document obligatoriu la depunere
(Da/Nu)5

5

Obligativitatea depunerii se referă la documentele aplicabile situației fiecărui proiect (de exemplu, documentele referitoare la parteneriat este obligatoriu a fi depuse doar în
situația în care există parteneri în proiect)
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Text inițial
...
Nota de subsol nr. 4
Este obligatoriu să se includă, la momentul depunerii proiectului,
Scrisoarea de intenţie şi Declaraţia de eligibilitate, în cazul în care
există partener din statele donatoare. În termen de 30 de zile de la
data depunerii, se va transmite şi Acordul de parteneriat.
Anexa 3 Informații generale privind componenta de construcții a
proiectului
...
2.1. Lucrări de construcții a căror execuție este permisă în baza
autorizației de construire

Text modificat
...
Nota de subsol nr. 4
Este obligatoriu să se includă, la momentul depunerii proiectului,
Scrisoarea de intenţie şi Declaraţia de eligibilitate, în cazul în care
există partener din statele donatoare. În termen de 30 de zile de la data
depunerii, se va transmite şi Acordul de parteneriat.
Anexa 3 Informații generale privind componenta de construcții a
proiectului
...
2.1. Lucrări de construcții a căror execuție este permisă în baza
autorizației de construire

...
Prezentarea avizelor, acordurilor și studiilor specifice demonstrează
gradul de maturitate al pregătirii proiectului. Se acceptă depunerea
avizelor, acordurilor și studiilor specifice, ulterior depunerii aplicației
de finanțare, dar cel târziu până la data analizei proiectelor depuse la
apelul respectiv de către Comitetul de Selecție a proiectelor. Lipsa
avizelor conduce la excluderea componentei de constructii propusă
sau chiar a proiectului de pe lista proiectelor recomandate pentru
finanțare, dacă realizarea acestuia este condiționată de finanțarea
lucrărilor de construcții.

....
Prezentarea avizelor, acordurilor și studiilor specifice demonstrează
gradul de maturitate al pregătirii proiectului. Se acceptă depunerea
avizelor, acordurilor și studiilor specifice, ulterior depunerii aplicației de
finanțare, dar cel târziu până la data analizei proiectelor depuse la
apelul respectiv de către Comitetul de Selecție a proiectelor. Lipsa
avizelor conduce la excluderea componentei de construcții propusă sau
chiar a proiectului de pe lista proiectelor recomandate pentru finanțare,
dacă realizarea acestuia este condiționată de finanțarea lucrărilor de
construcții.
În situații excepționale, independente de PP/partener (situații
determinate de proceduri legislative de emitere a diverselor categorii de
avize/acorduri/studii specifice, cum este cazul ariilor naturale protejate,
a siturilor cu caracter special și al altor situații similare de natura și
complexitatea celor enumerate), OP poate accepta depunerea
acestora până la data semnării contractului de finanțare. În aceste
cazuri, PP va furniza: a) un calendar al acțiunilor derulate, sau care
urmează a fi derulate, care să demonstreze că a depus toate eforturile
pentru obținerea la timp a avizelor/ acordurilor/ studiilor specifice și b)
documente justificative care să demonstreze că procedurile de emitere
sunt în curs de derulare la data analizei proiectelor de către Comitetul
de Selecție.
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Text inițial

Text modificat
Dacă documentele nu vor fi depuse până la termenul ce va fi comunicat
de OP pentru semnarea contractului de finanțare, decizia de aprobare
a finanțării proiectului va fi anulată.
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Anexa 4 Reguli suplimentare privind modalitatea de acordare și
decontare a drepturilor aferente deplasării în altă localitate din
țară sau din străinătate conform Hotărârii Consiliului Director al
OP nr. 4/X/ST/26.10.2018
Hotărârea sus-menționată a avut în vedere Ordinul nr. 348 din
21.05.2018 emis de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru
deplasările efectuate din fondul pentru relații bilaterale și
recomandarea Punctului Național de Contact (PNC) către Operatorii
de Programe (OP) de a emite, la rândul lor, reglementări aplicabile
cheltuielilor de deplasare necesare pentru derularea activităților
aferente managementului, cât și aferente activităților proiectelor
finanțate, reglementări care să ia în considerare baremele și regulile
din Ordin, în vederea unei aplicări unitare pe mecanismele financiare
SEE și Norvegian.
Hotărârea se aplică pe perioada implementării programului
“Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor" și prevede că, în cazul deplasărilor în străinătate (în țările
menționate în ordin) și în țară (România) efectuate în cadrul
proiectelor finanțate de FRDS, în calitate de OP, în scopul
implementării activităților proiectelor sau cu scopul întăririi relațiilor
bilaterale să se aplice prevederile Ordinului MFE 348/2018, cu
următoarele reguli suplimentare:

Anexa 4 Reguli suplimentare privind decontarea costurilor
aferente deplasării în altă localitate din țară sau din străinătate
Prezentele reguli au în vedere Ordinul nr. 348 din 21.05.2018 emis de
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru deplasările efectuate din
fondul pentru relații bilaterale și recomandarea Punctului Național de
Contact (PNC) către Operatorii de Programe (OP) de a emite, la rândul
lor, reglementări aplicabile cheltuielilor de deplasare necesare pentru
derularea activităților aferente managementului, cât și aferente
activităților proiectelor finanțate, reglementări care să ia în considerare
baremele și regulile din Ordin, în vederea unei aplicări unitare pe
mecanismele financiare SEE și Norvegian.
Pe perioada implementării programului “Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor", în cazul deplasărilor în
străinătate (în țările menționate în ordin) și în țară (România) efectuate
în cadrul proiectelor finanțate în cadrul programului, se aplică
prevederile Ordinului MFE 348/2018, cu următoarele reguli
suplimentare:
1. Suma forfetară nu se calculează în funcție de ora de plecare și
întoarcere în țara/localitatea de reședință, respectiv nu se
calculează pe fracțiuni de zi6.
2. Pentru deplasarea cu o durată mai mică de 24 de ore, dar de minim
12 ore se aplică legislația națională, respectiv Hotărârea Guvernului
nr. 714/2018 și prevederile Codului fiscal art.76 alin. 2 lit. k privitor
la cuantumul diurnei, decontarea facându-se pe baza costurilor
reale.
3. În cazul în care mai multe persoane se deplasează în același timp
cu autoturismul de serviciu sau cu unul personal,
calcularea/decontarea sumelor aferente transportului se va face o
singură dată și este în sarcina șoferului autoturismului.
....
De reținut!

2. Suma forfetară nu se calculează în funcție de ora de plecare și
întoarcere în țara/localitatea de reședință, respectiv nu se
calculează pe fracțiuni de zi.
3. Pentru delegarea cu o durată mai mică de 24 de ore, dar de minim
12 ore se aplică legislația națională, respectiv Hotărârea
1860/2006 și prevederile Codului fiscal art.76 alin 2 lit. k privitor la
cuantumul diurnei, decontarea facându-se pe baza costurilor reale.
4. În cazul în care deplasarea se face de mai multe persoane cu
autoturismul de serviciu, calcularea/decontarea sumelor aferente
transportului se va face pe baza costurilor reale și a documentelor
În situația în care, din motive întemeiate și pe deplin justificate,
justificative, prezentate de șoferul autoturismului.
Promotorul de Proiect/partenerul din România se află în imposibilitatea
....
aplicării prevederilor Ordinului nr. 348/2018, completat cu Hotărârea
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Text inițial
În cazuri excepționale, când Promotorul de Proiect/partenerul nu
poate aplica prevederile Ordinului nr. 348/2018, completat cu
Hotărârea Consiliului Director al FRDS nr. 4/III/SO/25.07.2018, se va
aplica legislația națională privind deplasarea în țară și în străinătate
(H.G. 518/1995, actualizat, respectiv H.G. 1860/2006).

Text modificat
Consiliului Director al FRDS nr. 4/X/ST/26.10.2018, modificată și
completată cu Hotărârea Consiliului Director nr. 1/I/ST/28.01.2019,
decontarea cheltuielilor se va face conform legislației naționale în
vigoare privind deplasările în țară și în străinătate (H.G. 518/1995,
actualizat, respectiv H.G. 714/2018). Aceste justificări trebuie
prezentate la momentul depunerii cererii de finanțare. Modul de
Pentru beneficiarii proiectului care fac deplasări nu se aplică sumele
decontare a costurilor aferente deplasărilor nu se poate modifica pe
forfetare.
parcursul derulării proiectului.
Opțiunea privind modul de decontare a costurilor aferente deplasărilor
În cazul deplasărilor efectuate de beneficiarii finali ai proiectului7 și
trebuie exprimată la depunerea cererii de finanțare și nu se poate
persoanele invitate la diferite evenimente8 nu se aplică sumele
modifica pe parcursul derulării proiectului.
forfetare.

Se ține cont de numărul nopților de cazare, respectând principiile de proporționalitate, eficiență și economicitate.
Costurile de transport, cazare și masă vor fi incluse în contractul/ contractele aferente acestor servicii.
8
Costurile de cazare și masă pot fi incluse în contractul/ contractele aferente acestor servicii, iar transportul poate fi decontat în baza costurile reale.
6
7
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Text inițial
Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program
1. Indicatori de outcome
...
Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea
școlară cu minim 10%
Surse de verificare (documente justificative)
Situația participării școlare/absențelor nemotivate, emisă de instituția
de învățământ
...
𝐭
𝐀 𝐱𝟎 – numărul de absențe nemotivate ale elevului x în anul școlar t0

Text modificat
Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program
1. Indicatori de outcome
....
Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea
școlară cu minim 10%
Surse de verificare (documente justificative)
Situația participării școlare/numărului total de absențe, emisă de
instituția de învățământ
...
𝐭
𝐀 𝐱𝟎 – numărul total de absențe ale elevului x în anul școlar t0
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Text inițial
Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program
1. Indicatori de outcome
...
Rata de tranziție în învățământul secundar inferior (ISCED 2) în
școlile sprijinite
Valorile indicatorului și frecvența raportării
PP va calcula și raporta următoarele valori ale indicatorului:
1. Valoarea la depunerea cererii de finanțare, folosind date
disponibile la debutul anului școlar în curs
2. Valoarea la începutul proiectului (baseline), calculată în
perioada de contractare, folosind date actualizate (dacă este
cazul)
3. Valori de progres, calculate la depunerea rapoartelor
intermediare, folosind date disponibile la debutul fiecărui an
școlar cuprins în interiorul perioadei de raportare
4. Valoare finală, calculată la depunerea raportului final, fiind
valoarea realizată la finalul proiectului. Aceasta trebuie să fie
cel puțin egală cu Valoarea țintă la final de proiect (stabilită
prin cererea de finanțare și documentele contractuale), în caz
contrar putând fi aplicate corecții financiare de către OP.

Text modificat
Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program
1. Indicatori de outcome
....
Rata de tranziție în învățământul secundar inferior (ISCED 2) în
școlile sprijinite
Valorile indicatorului și frecvența raportării
PP va calcula și raporta următoarele valori ale indicatorului:
1. Valoarea la depunerea cererii de finanțare, folosind date
disponibile la debutul anului școlar în curs
2. Valoarea la începutul proiectului (baseline), calculată în
perioada de contractare, folosind date actualizate (dacă este
cazul)
3. Valori de progres, calculate la depunerea rapoartelor
intermediare, folosind date disponibile la debutul fiecărui an
școlar cuprins în interiorul perioadei de raportare
4. Valoare finală, fiind valoarea realizată la finalul proiectului,
calculată la depunerea raportului final, ca valoare medie a
ratelor de tranziție aferente anilor școlari cuprinși în perioada
de implementare a proiectului. Aceasta trebuie să fie cel puțin
egală cu Valoarea țintă la final de proiect (stabilită prin cererea
de finanțare și documentele contractuale), în caz contrar
putând fi aplicate corecții financiare de către OP.
În cazul proiectelor care păstrează același grup țintă pe întreaga
perioadă de implementare, iar tranziția către învățământul secundar
inferior (ISCED 2) are loc o singură dată, la finalul proiectului, nu se
vor calcula valori de progres, iar valoarea finală a indicatorului va fi
valoarea aferentă anului școlar în care grupul țintă al proiectului a
realizat tranziția către ciclul educațional următor.
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Text inițial
Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program
1. Indicatori de outcome
...
Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IXa) (ISCED 3) în școlile sprijinite
Valorile indicatorului și frecvența raportării
PP va calcula și raporta următoarele valori ale indicatorului:
1. Valoarea la depunerea cererii de finanțare, folosind date
disponibile la debutul anului școlar în curs
2. Valoarea la începutul proiectului (baseline), calculată în
perioada de contractare, folosind date actualizate (dacă este
cazul)
3. Valori de progres, calculate la depunerea rapoartelor
intermediare, folosind date disponibile la debutul fiecărui an
școlar cuprins în interiorul perioadei de raportare
4. Valoare finală, calculată la depunerea raportului final, fiind
valoarea realizată la finalul proiectului. Aceasta trebuie să fie
cel puțin egală cu Valoarea țintă la final de proiect (stabilită
prin cererea de finanțare și documentele contractuale), în caz
contrar putând fi aplicate corecții financiare de către OP.

Text modificat
Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program
1. Indicatori de outcome
....
Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IX-a)
(ISCED 3) în școlile sprijinite
Valorile indicatorului și frecvența raportării
PP va calcula și raporta următoarele valori ale indicatorului:
1. Valoarea la depunerea cererii de finanțare, folosind date
disponibile la debutul anului școlar în curs
2. Valoarea la începutul proiectului (baseline), calculată în
perioada de contractare, folosind date actualizate (dacă este
cazul)
3. Valori de progres, calculate la depunerea rapoartelor
intermediare, folosind date disponibile la debutul fiecărui an
școlar cuprins în interiorul perioadei de raportare
4. Valoare finală, fiind valoarea realizată la finalul proiectului,
calculată la depunerea raportului final, ca valoare medie a
ratelor de tranziție aferente anilor școlari cuprinși în perioada
de implementare a proiectului. Aceasta trebuie să fie cel puțin
egală cu Valoarea țintă la final de proiect (stabilită prin cererea
de finanțare și documentele contractuale), în caz contrar
putând fi aplicate corecții financiare de către OP.
În cazul proiectelor care păstrează același grup țintă pe întreaga
perioadă de implementare, iar tranziția către învățământul secundar
superior (ISCED 3) are loc o singură dată, la finalul proiectului, nu se
vor calcula valori de progres, iar valoarea finală a indicatorului va fi
valoarea aferentă anului școlar în care grupul țintă al proiectului a
realizat tranziția către ciclul educațional următor.
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III.

ÎN CEREREA DE FINANȚARE ȘI ANEXELE AFERENTE:

Tabelul din Secțiunea 11 a Cererii de finanțare - Indicatori de program la care contribuie apelul se modifică și devine:
Obiectivul specific al
proiectului

Indicator de program

Unitate
de măsură

Ex: OS 1 ...

Număr de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale
(CES) care au primit servicii de suport

Număr

Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a
școlii care au primit servicii de suport

Număr

Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit
participarea școlară cu minim 10%

Număr

Rata de tranziție în învățământul secundar inferior
(ISCED 2) în școlile sprijinite

Procent

Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa
a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite
Număr de județe în care au fost furnizate servicii
educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES
Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport
copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii
Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce
privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie
a școlii

Procent

Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce
privește lucrul cu copii și tineri cu CES

Număr

Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire
timpurie a școlii care au primit sprijin

Număr

Valoare la începutul
proiectului9

Valoare țintă la final
de proiect10

Număr
Număr
Număr

Indicatorii a căror unitate de măsură se exprimă în valoare absolută au la începutul proiectului valoarea zero. Pentru indicatorii a căror unitate de măsură se
exprimă în procente, PP va calcula valoarea de referință la momentul scrierii proiectului, pe baza metodologiei din Ghidul solicitantului, aceasta urmând a fi
actualizată la momentul contractării proiectului
10
În cazul indicatorilor a căror unitate de măsură se exprimă în valoare absolută, se va completa valoarea țintă ca număr la final de proiect. Pentru indicatorii a căror
unitate de măsură se exprimă în procente, PP va completa creșterea procentuală ce va fi înregistrată la finalul proiectului, ținând cont de creșterea procentuală
minimă specificată la nivel de apel
9
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Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au
primit sprijin
Nivelul de satisfacție privind parteneriatul

Număr

Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și
Statele Donatoare, care cooperează
Procentul entităților care cooperează, care aplică
cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral
Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare

Scală 1-7

Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul
Beneficiar
Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele
Donatoare

Număr

Scală 1-7

Procent
Număr

Număr
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Text inițial
2. Informații generale despre proiect
...
Durata proiectului
Nota de subsol nr. 9
Se recomandă între 12 și 36 luni
Anexa 1.b Bugetul proiectului
Capitolul B. Costuri indirecte:
Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament)
Costuri indirecte reale
Anexa 1.c Informații suplimentare privind întocmirea
bugetului
....
Capitolul B. Costuri indirecte:
Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament)
Costuri indirecte reale

Text modificat
2. Informații generale despre proiect
...
Durata proiectului
Nota de subsol nr. 9
Se recomandă între 18 și 36 luni
Anexa 1.b Bugetul proiectului
Capitolul B. Costuri indirecte:
B1. Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament)
B2. Costuri indirecte reale
B3. Alte metode (în cazul entităților din Norvegia)
Anexa 1.c Informații suplimentare privind întocmirea bugetului
....
Capitolul B. Costuri indirecte:
B1. Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c din Regulament)
B2. Costuri indirecte reale
B3. Alte metode (în cazul entităților din Norvegia)
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Text inițial
Anexa 1.d Informații suplimentare privind încadrarea în
buget a costurilor
...
Capitolul 3 COSTURI PENTRU INVESTIȚII
Valoarea totală a investițiilor nu va depăși 60% din costul eligibil
total al proiectului (grant + cofinanțare privată, acolo unde e
cazul).
...
B. COSTURI INDIRECTE
Include costuri care pot fi decontate fie prin metoda costurilor
reale, conform art. 8.5, lit. a) din Regulamente, fie prin metoda
ratei forfetare, conform art. 8.5. lit.c) din Regulamente. Pot fi
decontate costuri cu personalul administrativ şi auxiliar, costuri
legate de spaţiile de birou (ex., încălzire, energie electrică, gaze,
apă, curăţenie, chirie care nu intră în costurile directe ale
proiectului), costuri administrative (ex., telefon, internet, fax,
poştă, copiere, papetărie care nu intră în costurile directe ale
proiectului), costuri cu servicii de pază costuri legate de
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi vehiculelor - altele
decât cele directe, taxe financiare şi juridice, conectarea la
reţele de calculatoare, alte costuri de administrare necesare
implementării activităților proiectului. Prin metoda ratei forfetare
pot fi decontate costuri în valoare de maxim 15% din costurile
eligibile cu personalul (echipa de management și echipa de
implementare).

Text modificat
Anexa 1.d Informații suplimentare privind încadrarea în buget
a costurilor
...
Capitolul 3 COSTURI PENTRU INVESTIȚII
Valoarea totală a investițiilor nu va depăși 40% din costul eligibil
total al proiectului (grant + cofinanțare privată, acolo unde e cazul).
...
B. COSTURI INDIRECTE
Pot fi decontate costuri (altele decât cele directe și cele exceptate
prin art. 8.7 din Regulament) precum: costuri cu personalul
administrativ şi auxiliar, costuri legate de spaţiile de birou (ex.,
încălzire, energie electrică, gaze, apă, curăţenie, chirie care nu
intră în costurile directe ale proiectului), costuri administrative (ex.,
telefon, internet, fax, poştă, copiere, papetărie care nu intră în
costurile directe ale proiectului), costuri cu servicii de pază, costuri
legate de întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi vehiculelor,
taxe financiare şi juridice, conectarea la reţele de calculatoare, alte
costuri de administrare necesare implementării activităților
proiectului.
PP/ partenerii din România pot identifica costuri care pot fi
decontate fie prin metoda costurilor reale, conform art. 8.5.1 lit. a)
din Regulament, fie prin metoda ratei forfetare, conform art. 8.5.1.
lit.c) din Regulament. Partenerii din statele donatoare pot identifica
costuri care pot fi decontate conform art. 8.5.1. lit. a)-d) din
Regulament.
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Text inițial
Anexa 9 a Cererii de finanțare – Acord de colaborare între
Promotorul de Proiect/Partener și Partenerul
Asociat/Partenerii Asociați
...
Art. 1. Părțile
1.1........... (denumire completă), cu sediul în .............. (adresa
sediului), codul fiscal ........, - în calitate de Promotor de
Proiect/Partener
şi
1.2. ........... (denumire completă), cu sediul în......, codul fiscal
….., codul TVA …. – în calitate de partener asociat în
implementarea proiectului
au convenit următoarele...
...
Nota de subsol 1: Se adaugă poziții potrivit numărului de
parteneri asociați
...
Semnături
Promotor de Proiect
Partener asociat

Text modificat
Anexa 9 a Cererii de finanțare – Acord de colaborare între
Promotorul de Proiect/Partener și Colaborator/Colaboratori
...
Art. 1. Părțile
1.1........... (denumire completă), cu sediul în .............. (adresa
sediului), codul fiscal ........,
- în calitate de Promotor de
Proiect/Partener
şi
1.2. ........... (denumire completă), cu sediul în......, codul fiscal …..,
codul TVA …. – în calitate de Colaborator în implementarea
proiectului
au convenit următoarele...
...
Nota de subsol 1: Se adaugă poziții potrivit numărului de colaboratori
...
Semnături
Promotor de Proiect
Colaborator
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Anexa 15 Declaraţie terenuri şi / sau clădiri11
...
declar
pe
proprie
răspundere
că
terenul/clădirea
din
..............................................................................................................
.......................... (adresa) în care se va realiza proiectul cu titlul
„........................................................”, depus în cadrul apelului de
proiecte “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”,
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
nu este grevat/ă de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat/ă, nu
este în litigiu şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel de
garanţie, de nicio natură,
nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică,
nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun,
dețin proprietatea/concesiunea/administrarea asupra terenului
pe care se va construi/reabilita clădirea ce face obiectul proiectului și
dreptul de folosință, conform art.8.6 pct. 2 din Regulamentul de
implementare a Mecanismului Financiar Norvegian .
Certificăm că nu s-au primit, în ultimii 10 (zece) ani, alte fonduri, din
surse interne sau externe de finanţare, pentru întreg obiectivul de
investiţie al Proiectului sau pentru părţi ale acestuia.
În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea
contractului, infrastructura necesară implementării (terenul/clădirea)
va fi liberă de orice sarcini.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice.

Anexa 15 Declaraţie terenuri şi / sau clădiri
...
declar pe proprie răspundere că:

A. În cazul punerii la dispoziția proiectului a unui teren și/sau
clădiri12:
 Terenul/clădirea din
...............................................................
(adresa)
pus
la
dispoziția
proiectului
cu
titlul
„........................................................”, depus în cadrul apelului
……………….., îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
o nu este grevat/ă de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat/ă, nu
este în litigiu şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel de
garanţie, de nicio natură,
o nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică,
o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun și nici obiectul exproprierii pentru
cauză de utilitate publică.
 Dețin proprietatea/administrarea/concesiunea asupra terenului
pe care se va construi/ asupra clădirii care se va reabilita și care
face obiectul proiectului, conform art.8.6 pct. 2 din Regulamentul
de implementare a Mecanismului Financiar Norvegian 20142021, respectiv dreptul de folosință, valabil pentru o perioadă de
cel puțin 15 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare, precum
și dreptul de intervenție asupra clădirii/terenului.
 Certific faptul că nu s-au primit, în ultimii 5 ani, alte fonduri, din
surse interne sau externe de finanţare, pentru același obiect de
investiții și care să dea naștere unei finanțări duble.
În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea
contractului, infrastructura necesară implementării (terenul/clădirea)
va fi liberă de orice sarcini.

B. În cazul achiziției unui teren și/sau unei clădiri13:
 Am luat la cunoștință că terenul/clădirea ce va fi achiziționat/ă,
destinat/ă realizării activităților proiectului cu titlul
„........................................................”, depus în cadrul
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apelului ……………….. va trebui să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
o nu este grevat/ă de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat/ă, nu
este în litigiu şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel
de garanţie, de nicio natură,
o nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică,
o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun și nici obiectul exproprierii pentru
cauză de utilitate publică.
 Înainte de aprobarea achiziției de către OP, mă voi asigura că:
o terenul/clădirea nu va fi beneficiat, în ultimii 10 ani, de un grant
național sau extern de la donatori, care să dea naștere unei
finanțări duble,
 terenul/clădirea ce urmează a fi achiziționat/ă va fi liber/ă de orice
sarcini.

...

Se va completa de către deținătorul dreptului de utilizare în interesul proiectului a terenului/clădirii
Se va completa de către deținătorul dreptului de utilizare în interesul proiectului a terenului/clădirii în sarcina căruia a fost stabilită obligația întreținerii
13
Se va completa în cazul în care se solicită finanțarea achiziției de terenuri/clădiri de către PP/partenerul care are prevăzută în buget această achiziție
11
12
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Anexa 17 Declarație pe proprie răspundere privind
neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria
ajutorului de stat
....
finanțarea publică solicitată prin prezentul proiect este pe deplin
conformă cu normele procedurale și de fond aplicabile privind
ajutorul de stat.

Anexa 17 Declarație pe proprie răspundere privind
neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria
ajutorului de stat
....
finanțarea publică solicitată prin prezentul proiect nu intră sub
incidența normelor procedurale și de fond aplicabile privind ajutorul
de stat.

Sprijinul financiar solicitat prin proiectul sus-menționat nu Certificăm următoarele:
constituie ajutor de stat deoarece:
 activităţile finanțate ce urmează a fi desfășurate nu au
 activităţile finanțate nu au caracter economic;
caracter economic și nu vor genera venituri pe parcursul
 sprijinul financiar nu este de natură să aducă un avantaj
implementării sau pe parcursul periodei de sustenabilitate;
care să afecteze concurența pe piață și comerțul intra finanțarea alocată în vederea implementării proiectului nu
comunitar;
este de natură să aducă un avantaj care să afecteze
 beneficiarii sprijinului financiar sunt entități fără scop
concurența pe piață și comerțul intra-comunitar.
lucrativ, ce nu oferă bunuri sau servicii pe piață, fiind în
afara ariei de aplicabilitate a ajutorului de stat.
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