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Sinteza modificărilor
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific
10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului
Educaţiei Naţionale
Nr.
Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10
Modificari/Completari propuse
Crt.
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale aprobat prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.
5241/5.07.2018

Secţiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor
Se completează cu paragraful:
•
Parteneriatele încheiate între Autorităţi Publice Centrale - Ministerul Educaţiei Naţionale* şi Instituții aflate în coordonarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală - Ministerul Educaţiei Naţionale :
Instituţii de învăţământ superior ce au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică a statului.

- Secțiunea 5.3.1 La depunerea cererii de finanțare, de la punctul 12 se modifică și se completeaza astfel:
12) Devizul general al fiecărui obiectiv de investiţii din cadrul cererii de finanţare
13)
Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul)
Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate, cu semnătura electronică extinsă, de o
persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta
reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat, iar pe parcursul procesului de
evaluare, selecție și contractare, se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, acest
document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.
16) Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal- Model- anexa la ghidul specific
Toţi membrii parteneriatului vor depune acest document.
-

În cadrul secțiunii 5.4 - Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate, se corectează mențiunea referitoare la secțiunea 5.4.1, care
devine secțiunea 5.3.1.
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- Acordul de parteneriat – Model- anexa la ghidul specific - se modifică astfel:
Art. 3 – Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului se modifică la
cuprinsul contribuției liderului de parteneriat.
- Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare în MYSMIS – anexa la ghidul specific – secțiunea 23. Resurse umane implicate (secțiunea
obligatorie) se corecteaza astfel:
Mențiunea Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de proiect nu sunt eligibile. devine Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de proiect sunt
eligibile.

-

Grila de evaluare – anexa la ghidul specific, la punctul XVIII. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația in vigoare,
se modifică și devine

Sunt anexate toate devizele generale pentru toate obiectivele de investiții din cadrul cererii de finanțare?

