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Corrigendum nr. 1  
aferent Cererii de proiecte IP1/2015 

 

1. Se prelungește termenul de depunere a fișelor de proiect până în data de 13 iulie 
2015; 

2. Se revizuiește Secţiunea II.3.6 Grup ţintă, pagina 12 din Ghidul solicitantului IP1/2015, 
astfel: 

II.3.6. Grup ţintă  

În cadrul proiectului propus spre finanţare, grupul ţintă este format din: 

- personalul din autorităţile şi instituţiile publice (personal de conducere și de 
execuţie, înalţi funcţionari publici);  

- demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile 
asimilate acestora1);  

- aleși locali (ex. consilieri locali și consilieri judeţeni, primari, primarul general al 
municipiului București, viceprimari, președinţi si vicepreședinţi ai consiliilor judeţene2) 

- reprezentaţi ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanţi ai structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale) și ai partenerilor sociali;  

Grupul ţintă trebuie să fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului 
depus. Problemele identificate la nivelul grupului ţintă vor fi descrise în secţiunea 6.2 
Justificare și context a cererii de finanţare. În secţiunea 6.3 Grup ţintă, grupul ţintă care 
beneficiază direct de activităţile proiectului va fi exprimat numeric. 

 

3. Se revizuiește Secţiunea II.3.8 Criterii de eligibilitate a proiectelor, pct. A) Stadiul 
proiectului și B) Evitarea dublei finanţări, pagina 13 din Ghidul solicitantului IP1/2015, 
astfel: 

II.3.8 Criterii de eligibilitate a proiectelor 

A) Stadiul proiectului 
Proiectele nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor ESI dacă au fost încheiate în 
mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de 
finanţare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile 
aferente au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013).  

 
B) Evitarea dublei finanţări 

Nu vor fi finanţate, în vederea derulării, aceleași activităţi ce au mai fost efectuate și au 

beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elveţiene) sau din 
partea instituţiilor financiare internaţionale.  
Activităţile derulate anterior în vederea obţinerii rezultatelor proiectului și evidenţiate în 
cererea de finanţare în tabelul 1 nu fac obiectul dublei finanţări, cheltuielile aferente acestora 
urmând a fi verificate de AM POCA în vederea rambursării. 
 

                                            
1 Funcţiile asimilate celor de ministru, secretar de stat şi subsecretar de stat din cadrul unor autorităţi publice 
centrale sunt cele prevăzute în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestor autorităţi. 
2 Așa cum sunt definiţi în actele normative incidente administraţiei publice locale; 



 

 

4. Se include în Anexa 2 – cererea de finanţare – secţiunea 7 buget o nouă filă 7.4. 
Încadrarea proiectului în categorii de intervenţii 

 
7.4. ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN CATEGORII DE INTERVENŢII 

Dim
ensi
une 

Denumire 
dimensiune 

Cod 
Denumire 

cod 
Categoria de 

regiune 
Suma 

1 Domeniul de 
intervenţie 

119 
Investiţii în capacitatea 

instituţională și în eficienţa 
administraţiilor și a 

serviciilor publice la nivel 
naţional, regional și local, în 

perspectiva realizării de 
reforme, a unei mai bune 

legiferări și a bunei 
guvernanţe 

mai dezvoltată 
=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată * 
19,36/100 * 80/100 

119 mai puţin 
dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată* 
80,64/100*  85/100 

2 Forma de 
finanţare 

1 

Grant nerambursabil 

mai dezvoltată 
=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată * 
19,36/100 * 80/100 

1 mai puţin 
dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată* 
80,64/100*  85/100 

3 Tipul teritoriului 

7 

Nu se aplica 

mai dezvoltată 
=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată * 
19,36/100 * 80/100 

7 mai puţin 
dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată* 
80,64/100*  85/100 

4 
Mecanismele 
teritoriale de 

furnizare 

7 

Nu se aplica 

mai dezvoltată 
=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată * 
19,36/100 * 80/100 

7 mai puţin 
dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată* 
80,64/100*  85/100 

6 Tema secundara 
FSE* 

1 Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon și 
eficientă din punctul de 

vedere al utilizării 
resurselor 

mai dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile  aferentă 
contribuţiei estimate la acest 
tip de intervenţie* 19,36/100 * 
80/100 

1 mai puţin 
dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile aferentă 
contribuţiei estimate la acest 
tip de intervenţie* 80,64/100*  
85/100 

2 
Inovare socială* 

mai dezvoltată 0,00 

2 mai puţin 
dezvoltată 

0,00 

8 

Nu se aplica 

mai dezvoltată 

=(valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată - 
valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile aferentă 
contribuţiei la tema secundară 
FSE cod 1 Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii 
scăzute…)  * 19,36/100 * 80/100 

8 mai puţin 
dezvoltată 

=valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată - 
valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile aferentă 
contribuţiei la tema secundară 
FSE cod 1 Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii 
scăzute…)* 80,64/100*  85/100 

* În cadrul acestei cereri de proiecte, contribuţia proiectelor la dimensiunea tema secundară FSE, cod 2 Inovare socială 
este zero (0).   

 


