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Înregistrări ANPCDEFP 

Intrare: Nr.________/__________ 

Ieșire: Nr.________/___________ 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL NUMĂRUL  

Numărul contractului de finanțare 
SEMNAT ÎNTRE  

 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în București, Splaiul 

Independenței nr. 313, Biblioteca Centrală a UPB, corp A, et. 1, sector 6, cod poștal  

060042, având codul fiscal 17306250, sau Agenția Națională (denumită în continuare 

„AN”), reprezentată pentru semnarea acestui Contract de către  Monica Calotă, director, 

acționând în conformitate cu prerogativele delegate de Comisia Europeană, denumită în 

continuare „Comisia”, pe de o parte, 

și 

pe de altă parte, beneficiarul 

Denumirea oficială completă a beneficiarului:       

Forma juridică oficială: Asociație/ Grup informal 

Adresa oficială completă:       

Codul de înregistrare fiscală / Codul unic de înregistrare:       

OID:          

 
numit în continuare „beneficiarul”, reprezentat pentru semnarea prezentului act adițional 
de către Nume si prenume reprezentant legal, reprezentant legal 
 
Având în vedere  acordul de grant menționat anterior, încheiat între Agenția Națională și 
beneficiar la Data la care a fost semnat contractul de AN, 
 
Întrucât Agenția Națională a informat beneficiarul cu privire la intenția sa de a amenda 
acordul de grant menționat anterior 
 
Convin după cum urmează: 
 
Articolul 1 
 
Articolul I.21 este adăugat la condițiile speciale din acordul de grant după cum urmează: 
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ARTICOLUL I.21 – MODIFICAREA COMPONENȚEI GRUPULUI DE TINERI 
PREVĂZUT ÎN ANEXA II 
  
Beneficiarul poate modifica fără amendament componența grupului de tineri, astfel cum 
este indicată în anexa II, cu condiția ca cel puțin 50 % dintre participanții inițiali să 
rămână identici cu cei prevăzuți în anexa II și ca grupul să continue să respecte criteriile de 
eligibilitate inițiale pe toată durata proiectului.  
 
Articolul 2 

Toate celelalte dispoziții ale acordului de grant rămân neschimbate. 

Articolul 3 

Prezentul addendum face parte integrantă din acordul de grant și intră în vigoare la data 
semnării sale de către ultima dintre părți 
 
 
 
SEMNĂTURI   
 

Pentru beneficiar: Denumirea oficială a 
beneficiarul  

Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale 

Numele reprezentantului legal Monica CALOTĂ, director 

semnătura şi/sau ştampilă 
 
 
 

semnătura  

Încheiat în Localitate, la Data Încheiat în București, la  _________ 

 


