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ANEXA

CORRIGENDUM Nr. 1

la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 ,,Firme de exerciliu
pentru efevi" finanlati prin Programul operalional sectorial ,,Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013,

domeniul major de intervenlie 2.1

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. ,'1.063/2014 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte nr. 174 ,,Dezvoltarea carierei didactice" finanlati prin
Programul operalional sectorial,,Dezvoltarea resurselor umane"
2007-2013, domeniul major de interven,tie 1.3., a Ghidului
Solicitantului Condi!ii Specifice pentru cererea de propuneri de
Droiecte nr. 175 ,,Firme de exercitiu pentru elevi" finanlatd prin

irrogramul operalional seitorial ,.Dezvoltarea resurselor umane '

2007-2013, domeniul major de intervenlie 2.1., a Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte nr. 176 ,,Romdnia Start-up" finantate prin Programul
ooerational sectorial,,Dezvoltarea resurselor umane" 2007-

2013, domeniul major de intervenlie 3.1., gi a schemeide ajutor
de minmis ,,SprUin pentru antreprenori" finanlate prin Programul
operalional sectorial,,Dezvoltarea resurselor umane" 2007-
2013, domeniul major de intervenlie 3.1, publicat in Monitorul
Oficial al Rom6niei, Partea l, nr. 773 9i 773 bis din 23 octombrie
2014, se modifce gi se completeazd dupa cum urmeaza:

1. La punctul 2 subpunctul 2.2 ,,Condilii sPecifice",
primul marcator se modifici gi va avea urmetorul cuprins:

,,Valoarea totala eligibild a proiectelor multiregionale va fi
cuprinse intre: minimum echivalentul in lei a 500.000 euro 9i
maximum echivalentul in lei a 2.000.000 euro."

2. La punctul 2 subpunctul 2.4 ,,Condilii specifice" se
introduce un nou rand in tabel, cu urmitorul cupfins:

Nr Varianta iniliald Varianta modiflcata

,,2 2.4. Contributia eliglbi16 minime a
solicitantului

2.4. Contribulia eligibild minime a solicitantului
Tipul beneficibrului: Persoane juridice de drept privat cu scop palrimonial
Cdntribu!ia eligibila minime a solicitantului din totalul costurilor eliglbile: 5%

Valoarea maxima a finanlerii publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor
eligibile (%): 95%"

3. La punctul 4 subpunctul 4.2.1, dupe punctul 7, primul
paragraf se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"Aria de implementare a proiectelor este multiregionala,
organizata astfel: - 6 proiecte Regiunea Nord-Est 9i Regiunea
Centru; - 6 proiecte Regiunea Sud-Est gi Regiunea Sud
Muntenia; - 6 proiecte Regiunea Bucuregti llfov gi Regiunea
Sud-Vest Oltenia; - 6 proiecte Regiunea Vest 9i Regiunea
Nord-Vest."

4. La punctul 4 subpunctul 4.2'1, dupd punctul 7, al
treilea paragraf se modifica si va avea urmitorul cuprins:

"in cadrul acestor proiecte se va sprijini infiintarea gi

functionarea de firme de exerciliu inregistrate la ROCT (Centrala

Relelei firmelor de exerci!iu/intieprinderilor simulate din
Roirania) pe parcursul anului gcolar 2014-2015. Tn fiecare
proiect, solicitantul va avea obligalia sa includa in grupul-tinte

minimum 500 de elevi, care s6 fac6 parte din firme de exerciliu.

De asemenea, pentru proiectele implementate la nivel
multiregional, beneficiarul are obligatia de a sprijini inflinlarea a
minimum 10 firme de exerci[iu in fiecare judefin municipiul
Bucuregti, inregistrate la ROCT pe parcursul anului gcolar

2014-2015.',
5. La punctul 4 subpunctul 4.5 ,,lndicatori de

monitorizare 9i evaluare" se modifice 9i va avea urmetorul
cuprins:

,,4.5. Indicatori de monitorizare gi evaluare
Ve rugdm se aveli in vedere cd acest indicator este

obligatoriu pentru proiectele care au arie de implementare
multiregionald."

6. Termenul-limite pentru transmiterea electronici a

cererilor de finanlare in cadrul cererii de propuneri de
proiecte nr. 175 se prelungegte pini la dala de 9,12.2014'
ora 16.00.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

- ORDIN
pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privali in cadrul proiectelor

finanlate din instrumente structurale, obiectivul ,,Convergen!e", precum 9i in cadrul proiectelor

finanlaie prin mecanismele financiare SEE 9i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,

servicii sau lucreri, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene N' 1'12012013

Avand in vedere Prevederile:

- art. 9 lit. c) gi ci) din Ordonanla de urgentd a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publica'

a contractelor de concesiune de lucrdri publice gia contractelor de concesiune de servicii, aprobate cu modiflceri 9i completiri prin

Legea nr. 33712006, cu modificarile 9i completerile ulterioare;

- art. 60 din Regulamentul'(CE) nr. 1 .083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitof dispozitii generale

orivind Fondul European de Dezvoltare Regionale, Fondul Social European 9i Fondul de coeziune 9i de abrogare a Regulamentului

(CE) nr. 1.260/1999, cu modificerile gi completirile ulterioare,

!inand seama de clarificdrile din:

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325.248 din 24 martie 2011 emisd de Direclia General; pentru Politici;
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- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013\2.548.289 din 1 iulie 2013 emisd de Directia Generald Piata Interne si
Servicil,

.. in temeiul art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 4312013 privind organizarea 9i func,tionarea Ministerului Fondurilor
Europene, cu modificdrile gi completarile ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite urmetorul ordin:

Art. f . - Procedura simplificate aplicate de beneficiarii europene nr. 1.120t2013, publicat in Monitorul Oficial al
privali in cadrul proiectelor finantate din instrumente Romaniei, Partea l, nr. 650 din 22 octombrie 2013, se modifice
structurale, obiectivul ,,Convergenta", precum gi in cadrul dupd cum urmeazd:
proiectelor finanlate prin mecanismele financiare SEE si * la capitolul Vll, etapa t - Elaborarea specificatiilor
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii tehnice 9i verificarea vaiorii estimate, textul previzrit in
sau lucrdri, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor caseta ,,Atenlie!" va avea urmitorul cuprins:

,,Atenlie!
Dacd in urma elaborarii specificatiilor tehnice se constatA ca vabarea estimatd la momentul demarerii achizitiei

dep.dtgtfq valoa.rea prevezutd in contractul de finanlare, beneficiarul pivat poate suplimenta aceastd valoare fie din bug;tut
proiectului, fie din bugetul propriu.

Be.neficiarul privat poate suplimenta aceaste vabare din bugetul proiectului, cu respectarea clauzelor contractului de
finanlare gi numai dacd suplimentarea valoii estimate nu conduce la eludarea aplicerii prevederitor referitoare la plafoanele
specitice ajutorului de stat/pragurile stabilite prin O.U.G. nr.34/2006 sau la nerespectarea prevederilor prezentului capitoL

ln cazul in care suplimentarea valorii estimate se realizeazd din bugetul propriu al beneficiarului privat, fdrd a apela la
realocdri in cadrul contractului de finanlare, acesta poate efectua modificarea de buget fdrd aprobarea autoritd,tii de
managemenuorganismelor intemediare/operatorilor de program, dacd suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea
aplicdrii prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de staupragurile stabilite prin O.ll.G. nr. 34/2006 sau ta
nerespectarea prevederilor prezentului capitol.

Beneficiarul privat poate atibui contractul de achizilie cu o valoare mai mare decdt valoarea estima6 prin suplimentarea
acesteia din bugetul propriu, in condi,tiite descise mal sus, dace justificd decizia in nota justificativA de atribiire. Siplimentarea
valorii se poate face si din economiile rezultate din bugetul proiectului, cu aprobarea preatabild a autoritetii de
m a n a g e m e nt/o rg a n i sme I or i nterm ed i a re/ope rato i I o r d e p rog ra m.

La momentul lansaii procedurii simplificate se veriticd intotdeauna dacd valoarea estimate se situeazd in continuare
peste pragurile prevdzute la aft. 19, dar sub pragul valoic prevezut de art. I lit. c) si cr) din O.lJ.G. nr. 34/2006."

Art. ll. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, si intrS in vigoare la data publicerii.

p. Ministrul fondurilor europene,

Alin.Sorin Mitric;,
secretar de stat

Bucures,ti, 19 noiembrie 2014.
Nr. 1.190.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului

educaliei nalionale N. 3.53012014
privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor

Legii nr. 26912004 privind acordarea unui ajutor financiar
in vederea stimu16rii achizilionerii de calculatoare,

pentru anul 2014

Lu6nd in considerare Adresa Inspectoratului $colarJudelean Bistrita-Nasaud
nr. 55.414 din 10 septembrie 2014 gi Adresa Inspectoratului 9colar Jude{ean Brdila
nr. 11.484 din 20 octombrie 2014,

avand in vedere procesele-verbale ?ncheiate in 13 octombrie 2014 gi

21 octombrie 2014 de Comisia de contestatii de la nivelul Ministerului Educatiei
Na!ionale,




