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CORRIGENDUM NR 1 DIN DATA DE 02.12.2019 
 

privind modificarea 
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL 
APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL - Etapa a III-a 
a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020. 
 
GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE 

FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

(Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

2014-2020 se modifică după cum urmează: 

1. Criteriul ”Sustenabilitate servicii sociale/medicale/socio-medicale”, Subcriteriul 4.1.2 
”Fișa de proiect prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor pentru o perioadă 
de maxim 6 luni” din Anexa 3 ”Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect”  
se modifică și va avea următorul cuprins: 
Subcriteriul 4.1.2” Fișa de proiect prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor 
pentru o perioadă de peste 6 luni” 
 

2. Criteriul ”Sustenabilitate servicii de ocupare”, Subcriteriul 4.2.2 ”Fișa de proiect 
prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor pentru o perioadă de maxim 6 
luni” din Anexa 3 ”Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect” se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
Subcriteriul 4.2.2 ”Fișa de proiect prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor 
pentru o perioadă de peste 6 luni” 
 

3. Criteriul ”Sustenabilitate educaționale”, Subcriteriul 4.3.2 ”Fișa de proiect prevede 
măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor pentru o perioadă de maxim 6 luni” din 
Anexa 3 ”Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect” se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Subcriteriul 4.3.2 ”Fișa de proiect prevede măsuri concrete de sustenabilitate a serviciilor 
pentru o perioadă de peste 6 luni” 
 

4. Anexa 3 ”Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect” se modifică și se 
înlocuiește cu Anexa 3 ”Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect” care 
face parte integrantă din prezentul Corrigendum. 
 

5. Subsectiunea 3.3 Reguli privind acordarea finanțării, cap 3.3.1 Eligibilitatea solicitanților 
și a partenerilor (dacă e cazul), se completează cu categoria ”Unități școlare și 
Inspectorate Școlare Județene” 
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6. Completarea subsecțiunii 3.2 ” Informații apeluri de fișe de proiecte”, cap 3.2.7 „ Care 

este valoarea minimă eligibilă a unui proiect și maximă eligibilă a unui pachet de 
proiecte” cu precizarea valorii minime a asistenței financiare nerambursabile la nivel de 
proiect prin raportarea la cursul inforeuro aferent lunii lansării apelului; 

 

7. Introducerea baremelor standard pentru costurile unitare aferente cursurilor de calificare 
în secțiunea 3.3 Reguli privind acordarea finanțării, cap 3.3.3 Eligibilitatea cheltuielilor. 
 

8. Secțiunea 3: Condiții specifice pentru apelul de proiecte, subsecțiunea 3.2: Informații apeluri de 

fișe de proiecte , Capitolul 3.2.2: Care este perioada în care pot fi depuse fișele de 
proiecte, se modifică și va avea următorul cuprins : 
Data lansării cererii de fișe de proiecte:                             13 noiembrie 2019; 
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:      13 noiembrie 2019, ora 12:00; 
Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte :    20 ianuarie 2020, ora 12:00; 
Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00. 
 
 
 

Manager GAL-AS Moinești, 
Tefeleș Vasile Dan 

 


