
 

 

Corrigendum nr. 1 la  

Condi ţiile specifice pentru cererile de propuneri de proi ecte nr. 

 

- CPP 123 - DMI 4.1 Calitate în serviciile de ocupa re – cerere de propuneri de tip strategic; 
 
- CPP 124 - DMI 4.2 Profesioni şti în piata muncii – cerere de propuneri de tip str ategic; 
 
- CPP 125 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii! – cerere de propuneri de tip strategic; 
 
- CPP 126 - DMI 5.1 Schema de Garan ție pentru Tineri; 
 
- CPP 127 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Nord-Est! – cerere de propuner i de tip grant; 
 
- CPP 128 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Sud-Est! – cerere de propuneri  de tip grant; 
 
- CPP 129 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Sud Muntenia! – cerere de prop uneri de tip grant; 
 
- CPP 130 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Sud-Vest Oltenia! – cerere de propuneri de tip grant; 
 
- CPP 131 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Vest! – cerere de propuneri de  tip grant; 
 
- CPP 132 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Nord-Vest! – cerere de propune ri de tip grant; 
 
- CPP 133 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant; 
 
- CPP 134 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Bucure ști-Ilfov! – cerere de propuneri de tip grant; 
 
- CPP 135 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip strategic; 
 
- CPP 136 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Nord-Est; 
 
- CPP 137 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea în 
regiunea Sud-Est; 
 
- CPP 138 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud  
Muntenia; 
 
- CPP 139 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud -
Vest Oltenia; 
 
- CPP 140 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Vest; 
 



 

- CPP 141 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Nord-Vest; 
 
- CPP 142 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant Centru; 
 
- CPP 143 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Bucure ști-Ilfov; 
 
- CPP 144 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip strategic; 
 
- CPP 145 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Nord-Est; 
 
- CPP 146 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Sud-Est; 
 
- CPP 147 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Sud Muntenia; 
 
- CPP 148 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Sud-Vest Oltenia; 
 
- CPP 149 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Vest; 
 
- CPP 150 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Nord-Vest; 
 
- CPP 151 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Centru; 
 
- CPP 152 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Bucure şti-Ilfov.         

 
 

Varianta initiala Varianta modificata prin corrigendum 
  
Cap. 7. Procesul de contractare  
(…) 
2. Pentru societ ăţi comerciale înfiin ţate in baza Legii 
nr.31/1990 privind 
societ ăţile comerciale, republicat ă: 
(…) 
d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali 
încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie 
să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza 
căruia funcţionează, trebuie să 
fie vizibil numărul de înregistrare şi antetuI cu datele de 
identificare complete (in copie 
conform cu originalul) 
(…) 
3. Pentru organiza ţii non-profit înfiin ţate în baza OG 
nr.26/2000 cu privire la 
asocia ţii şi funda ţii, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare: 
(…) 
(d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali 
încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie 
să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza 
căruia funcţionează, trebuie să 
fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de 
identificare complete (in copie 
conform cu originalul); 
(…) 
• Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin 
indicarea numărului total de 
angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani; 
 

 
 
2. Pentru societ ăţi comerciale înfiin ţate in baza 
Legii nr.31/1990 privind 
societ ăţile comerciale, republicat ă: 
(…) 
d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali 
încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie 
să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în 
raza căruia funcţionează, trebuie să 
fie vizibil numărul de înregistrare şi antetuI cu datele de 
identificare complete (in copie 
conform cu originalul) 
(…) 
3. Pentru organiza ţii non-profit înfiin ţate în baza OG 
nr.26/2000 cu privire la 
asocia ţii şi funda ţii, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare: 
(…) 
(d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 3 ani fiscali 
încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie 
să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în 
raza căruia funcţionează, trebuie să 
fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de 
identificare complete (in copie 
conform cu originalul); 
(…) 
• Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, 
prin indicarea numărului total de 
angajaţi în fiecare din ultimii 3 ani; 
 



 

 
- CPP 125 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii! – cerere de propuneri de tip strategic; 

 
Varianta initiala Varianta modificata prin corrigendum 

Cap.2 Cererea de propuneri de proiecte de tip Strategic 
„Fii activ pe pia ţa muncii !”   
 
„În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt 
promovate proiecte care îndeplinesc cumulativ următoarele 
două condiţii:”  
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate 
Subcap.4.2 Activitati eligibile  
În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de 
Implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte sunt eligibile următoarele activităţi  
 
Subcap.4.4. Cheltuieli eligibile 
 
5. Taxe 
5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de 
certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale) 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor 
de formare/educaţie 
5.4. Taxe pentru particiaprea la programe de formare / 
educaţie 
 
 
Cap.4 Condi ţii de eligibilitate   
Sucap.4.5 Indicatori de monitorizare si evaluare   
 
In cererea de finanţare, solicitantul are obligaţia de a stabili 
valori pentru indicatorul de program de realizare imediata si 
pentru cel puţin un indicator de rezultat. 
 
 
(b) Indicatori de rezultat (result): 
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la 
programe integrate certificaţi: minim 60%:  
 
 
Cap.5 Procesul de evaluare si selectie 
Subcap.5.1. Grile de evaluare si selectie   
Anexa 2 – Grila evaluare faza B 
1.11. Proiectul îşi propune să atingă ................. persoane 
pe lună ca valoare a indicatorilor stabiliţi în Ghidul Condiţii 
Specifice. 
 

 
 
 
„În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt 
promovate proiecte care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:” 
 
 
Subcap.4.2 Activitati eligibile  
În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de 
Implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte sunt eligibile următoarele activităţi: 
4.2.1 Activit ăți principale 
 
 
5. Taxe 
5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a 
programelor de formare/educaţie 
5.3. Taxe de participare la programe de formare / 
educaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
In cererea de finanţare, solicitantul are obligaţia de a 
stabili valori pentru indicatorii de program de realizare 
imediata si de rezultat, in conformitate cu indicatorii 
stabiliţi mai jos. 
 
(b) Indicatori de rezultat (result): 
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat 
la programe integrate certificaţi: minim 60% 
Acest indicator este obligatoriu . 
 
 
 
 
1.11 Proiectul  îşi propune să atingă .............  persoane 
pe lună ca valoare a grupului țint ă specific  stabilit în 
Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 

 
 

- CPP 126 - DMI 5.1 Schema de Garan ție pentru Tineri 
 

Varianta initiala Varianta modificata prin corrigendum 
Cap.2 Cererea de propuneri de proiecte de tip Strategic 
„Fii activ pe pia ţa muncii !”   
 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt 
promovate proiecte care îndeplinesc cumulativ următoarele 
două condiţii: 
(1) activităţile proiectului urmează să fie implementate în 
cel puţin 4 regiuni de dezvoltare cu menţiunea că pentru 

 
 
 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt 
promovate proiecte care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
(1) activităţile proiectului urmează să fie implementate 
în cel puţin 4 regiuni de dezvoltare cu menţiunea că 



 

fiecare regiune de dezvoltare inclusă în proiect, costurile de 
implementare a activităţilor trebuie să fie mai mari de 10 %   
şi 
(2) urmăresc în principal atragerea si menţinerea a cât mai 
multor tineri pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate 
cât mai mare de ocupare, reducerea somajului de lungă 
durată prin acţiuni, preventive si corective, îmbunătăţirea 
capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă, a somerilor, în special a somerilor de lungă 
durată si a persoanelor inactive. 
 
 
 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate 
Subcap.4.4. Cheltuieli eligibile 
 
5. Taxe 
5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de 
certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale) 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor 
de formare/educaţie 
5.4. Taxe pentru particiaprea la programe de formare / 
educaţie 
 
 
Cap.5 Procesul de evaluare si selectie 
Subcap.5.1. Grile de evaluare si selectie   
Anexa 2 – Grila evaluare faza B 
1.9. Contribuția proiectului la realizarea indicatorilor – 
Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe 
integrate 
 
1.10 Contribuția proiectului la realizarea indicatorilor – 
Număr de participanti la instruire care si-au găsit un loc de 
muncă în termen de 6 luni 
 
1.11 Contribuția proiectului la realizarea indicatorilor – 
Număr de participanti la instruire 

pentru fiecare regiune de dezvoltare inclusă în proiect, 
costurile de implementare a activităţilor trebuie să fie 
mai mari de 10 %;  
(2) grupul tința sa aiba domiciliul/ resedinta in regiunile 
de implementare; 
(3) urmăresc în principal atragerea si menţinerea a cât 
mai multor tineri pe piaţa muncii, în vederea obţinerii 
unei rate cât mai mare de ocupare, reducerea 
somajului de lungă durată prin acţiuni, preventive si 
corective, îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a somerilor, 
în special a somerilor de lungă durată si a persoanelor 
inactive. 
 
 
 
 
5. Taxe 
5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a 
programelor de formare/educaţie 
5.3. Taxe de participare la programe de formare / 
educaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. Contribuția proiectului la realizarea indicatorilor – 
Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la 
programe integrate 
 
1.11 Contribuția proiectului la realizarea indicatorilor – 
Număr de participanti la instruire care si-au găsit un loc 
de muncă în termen de 6 luni 
 
1.12 Contribuția proiectului la realizarea indicatorilor – 
Număr de participanti la instruire 

 
 

- CPP 127 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Nord-Est! – cerere de propuner i de tip grant; 
 
- CPP 128 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Sud-Est! – cerere de propuneri  de tip grant; 
 
- CPP 129 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Sud Muntenia! – cerere de prop uneri de tip grant; 
 
- CPP 130 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Sud-Vest Oltenia! – cerere de propuneri de tip grant; 
 
- CPP 131 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Vest! – cerere de propuneri de  tip grant; 
 
- CPP 132 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Nord-Vest! – cerere de propune ri de tip grant; 
 
- CPP 133 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant; 
 
- CPP 134 - DMI 5.1 Fii activ pe pia ţa muncii în regiunea Bucure ști-Ilfov! – cerere de propuneri de tip grant; 
 

Varianta iniţiala Varianta modificata prin corrigendum 
Cap.4 Conditii de eligibilitate  
Subcap.4.1 Grupul tinta eligibil  
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul 

 
 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul 



 

tinta eligibil va fi format din 168 persoane/1 an de 
implementare si de minimum 252 persoane/18 luni de 
implementare 
 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate 
Subcap.4.2 Activitati eligibile  
 
În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de 
Implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte sunt eligibile următoarele activităţi desfăşurate 
în cel puţin doua regiuni de implementare. 
 
 
Cap.4 Condi ţii de eligibilitate 
Subcap.4.4. Cheltuieli eligibile 
 
5. Taxe 
5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe 
de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe 
alte căi decât cele formale) 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a 
programelor de formare/educaţie 
5.4. Taxe pentru particiaprea la programe de formare / 
educaţie 
 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate 
Subcap.4.4 Indicatori de monitorizare si evaluare   
 
(b) Indicatori de rezultat (result): 
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la 
programe integrate certificaţi: minim 60%:  
 
 
 
Grila de evaluare faza B 
 

1.13 Contribu ția proiectului la realizarea 
indicatorilor – Num ăr de participanti la 
instruire care si-au g ăsit un loc de munc ă în 
termen de 6 luni  
a. Număr de participanti la instruire care 
si-au găsit un loc de muncă în termen 
de 6 luni – peste 9% 

2 

b. Număr de participanti la instruire care 
si-au găsit un loc de muncă în termen 
de 6 luni – între 6 – 9% 

1 

c. Număr de participanti la instruire care 
si-au găsit un loc de muncă în termen 
de 6 luni – 5% 

0 

 
 
 
Cap.5 Procesul de evaluare si selectie 
Subcap.5.1. Grile de evaluare si selectie   
Anexa 2 – Grila evaluare faza B 
 
1.11 Proiectul îşi propune să atingă între … - … 
persoane pe lună ca valoare a indicatorilor stabiliţi în 
Ghidul Condiţii Specifice. 

tinta eligibil va fi format din minimum  168 persoane/            
1 an de implementare si de minimum 252 persoane/18 luni 
de implementare  
 
 
 
Subcap.4.2 Activitati eligibile  
 
În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de 
Implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte sunt eligibile următoarele activităţi desfăşurate în 
regiunea de implementare.  
4.2.1 Activit ăți principale 
 
 
 
 
5. Taxe 
5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor 
de formare/educaţie 
5.3. Taxe de participare la programe de formare / educaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Indicatori de rezultat (result): 
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la 
programe integrate certificaţi: minim 60% 
Acest indicator este obligatoriu . 
 
 
Grila de evaluare faza B 
 

1.13 Contribu ția proiectului la realizarea 
indicatorilor – Num ăr de participanti la 
instruire care si-au g ăsit un loc de munc ă în 
termen de 6 luni  
a. Număr de participanti la instruire care 
si-au găsit un loc de muncă în termen 
de 6 luni – peste 12 % 

2 

b. Număr de participanti la instruire care 
si-au găsit un loc de muncă în termen 
de 6 luni – între 11 – 12% 

1 

c. Număr de participanti la instruire care 
si-au găsit un loc de muncă în termen 
de 6 luni –10% 

0 

 
 
 
 
 
 
 
1.11 Proiectul  îşi propune să atingă între … - …  
persoane pe lună ca valoare a grupului țint ă specific  
stabilit în Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 

 



 

- CPP 135 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip strategic; 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate  
Subcap.4.2 Activitati eligibile 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate 
Subcap.4.4 Cheltuieli eligibile  
 
5.Taxe 
5. Taxe 
5.1. Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a 
programelor de formare 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de participare la programe de 
formare/educaţie 
 
 
 
 
 
Cap.5 Procesul de evaluare si selectie 
Subcap.5.1. Grile de evaluare si selectie   
Anexa 2 – Grila evaluare faza B 
1.9 Contribuţia proiectului la creşterea ratei de ocupare: 
(proiectul prevede angajarea unui anumit număr sau 
procent din grupul ţintă până la finalizarea proiectului) 
 
 
 
1.11 Proiectul îşi propune să atingă ...................... 
persoane pe lună ca valoare a indicatorilor stabiliţi în 
Ghidul Condiţii Specifice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.Taxe 
5. Taxe 
5.1. Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a 
programelor de formare 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de participare la programe de formare/educaţie 
5.4 Taxe de certificare a competen țelor (inclusiv taxe 
de certificare a competen țelor profesionale ob ținute 
pe alte c ăi decât cele formale). 
5.5. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de 
competen ţe 
 
 
 
 
1.9 Contribuţia proiectului la creşterea ratei de ocupare: 
(proiectul prevede angajarea unui anumit procent din 
num ărul participan ţilor din zonele rurale certifica ţi în 
cadrul programelor integrate, până la finalizarea 
proiectului) 
 
1.11 Proiectul  îşi propune să atingă .................  persoane 
pe lună ca valoare a grupului țint ă specific  stabilit în 
Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 

 
 
- CPP 136 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Nord-Est; 
 
- CPP 137 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea în 
regiunea Sud-Est; 
 
- CPP 138 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud  
Muntenia; 
 
- CPP 139 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea Sud -
Vest Oltenia; 
 
- CPP 140 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Vest; 
 
- CPP 141 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Nord-Vest; 
 
- CPP 142 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant Centru; 



 

 
- CPP 143 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilit ăţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce prive şte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ţei de munc ă – cerere de propuneri de tip grant în regiunea 
Bucure ști-Ilfov; 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate  
Subcap.4.2 Activitati eligibile 
 
Cap.4 Conditii de eligibilitate 
Subcap.4.4 Cheltuieli eligibile  
 
5.Taxe 
5. Taxe 
5.1. Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a 
programelor de formare 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de participare la programe de 
formare/educaţie 
 
 
 
 
 
Cap.5 Procesul de evaluare si selectie 
Subcap.5.1. Grile de evaluare si selectie   
Anexa 2 – Grila evaluare faza B 
1.9 Contribuţia proiectului la creşterea ratei de ocupare: 
(proiectul prevede angajarea unui anumit număr sau 
procent din grupul ţintă până la finalizarea proiectului) 
 
 
 
1.10 Proiectul îşi propune să atingă ...................... 
persoane pe lună ca valoare a indicatorilor stabiliţi în 
Ghidul Condiţii Specifice. 

 
 
 
 
 
 
5.Taxe 
5. Taxe 
5.1. Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a 
programelor de formare 
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 
5.3. Taxe de participare la programe de formare/educaţie 
5.4 Taxe de certificare a competen țelor (inclusiv taxe 
de certificare a competen țelor profesionale ob ținute 
pe alte c ăi decât cele formale). 
5.5. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de 
competen ţe 
 
 
 
 
1.9 Contribuţia proiectului la creşterea ratei de ocupare: 
(proiectul prevede angajarea unui anumit procent din 
num ărul participan ţilor din zonele rurale certifica ţi în 
cadrul programelor integrate, până la finalizarea 
proiectului) 
 
1.11 Proiectul  îşi propune să atingă .................  persoane 
pe lună ca valoare a grupului țint ă specific  stabilit în 
Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 

 
 
- CPP 144 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip strategic; 
 
- CPP 145 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Nord-Est; 
 
- CPP 146 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Sud-Est; 
 
- CPP 147 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Sud Muntenia; 
 
- CPP 148 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Sud-Vest Oltenia; 
 
- CPP 149 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Vest; 
 
- CPP 150 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Nord-Vest; 
 
- CPP 151 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Centru; 
 
- CPP 152 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant în reg iunea Bucure şti-Ilfov.  
 
 
Cap.5 Procesul de evaluare si selectie 
Subcap.5.1. Grile de evaluare si selectie   
Anexa 2 – Grila evaluare faza B 
1.11 Proiectul îşi propune să atingă ...................... 
persoane pe lună ca valoare a indicatorilor stabiliţi în 
Ghidul Condiţii Specifice. 

 
 
 
 
1.11 Proiectul  îşi propune să atingă .................  persoane 
pe lună ca valoare a grupului țint ă specific  stabilit în 
Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice 

 


