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Înregistrări ANPCDEFP 

Intrare: Nr.________/__________ 

Ieșire: Nr.________/___________ 

 
ACT ADIȚIONAL NR. [...] LA CONTRACTUL NUMĂRUL [...] 

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:       

Adresa oficială completă:       

Codul de înregistrare fiscală / Codul unic de înregistrare:       

OID:           

 
Având contul bancar în EURO: 
Numele exact al titularului de cont1:       

Numele băncii:       

Codul IBAN al acestui cont:                                     

Cod BIC (SWIFT):         

 
numit în continuare „coordonator”, reprezentat pentru semnarea prezentului Contract de către 
XXX , reprezentant legal 
 
 

APLICABIL PROIECTELOR CARE ORGANIZEAZĂ ACTIVITĂȚI VIRTUALE DIN 
CAUZA COVID-19 

 
Următoarele norme le modifică pe cele de la articolele I.2 și II.2 din Anexa III, în cazul în care 
trebuie organizate activități virtuale din cauza pandemiei de COVID-19. Raportarea privind 
activitățile virtuale este necesară în conformitate cu normele prevăzute în acordul de grant. 

 
1 Titularul contului trebuie să fie acelaşi cu organizaţia contractantă 
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Anexa III - articolul II.2 Calcularea costurilor reale 
A. Costuri excepționale legate de activitățile virtuale 
 
Beneficiarilor li se permite să transfere până la 10 % din fonduri din orice categorie bugetară 
pe baza unor contribuții unitare la costurile excepționale pentru acoperirea costurilor de 
cumpărare și/sau închiriere de echipamente și/sau servicii necesare pentru implementarea 
activităților de mobilitate virtuală cauzate de COVID-19, chiar dacă inițial nu fuseseră alocate 
fonduri categoriei bugetare „costuri excepționale”.  

a) Calcularea cuantumului grantului: grantul reprezintă o rambursare în proporție de 100 % 
a costurilor eligibile suportate efectiv pentru participarea tinerilor cu mai puține 
oportunități sau cu nevoi speciale la activități virtuale și în proporție de 75 % a costurilor 
eligibile suportate efectiv pentru cumpărarea și/sau închirierea de echipamente și/sau 
servicii.  

b) Costuri eligibile:  
- costuri direct legate de participanții cu mai puține oportunități sau cu nevoi speciale și 

necesare punerii în aplicare a activităților virtuale;  
- costuri legate de cumpărarea și/sau închirierea de echipamente și/sau servicii necesare 

pentru punerea în aplicare a activităților de mobilitate virtuală. 
c) Documente justificative: dovada plății costurilor suportate pe baza facturilor în care se 

menționează denumirea și adresa organismului care emite factura, suma, moneda și data 
facturii. 

d) Raportare: 
− Beneficiarul trebuie să raporteze în instrumentul de raportare și gestionare al Corpului 

European de Solidaritate dacă au survenit costuri excepționale; 
− în acest caz, beneficiarul trebuie să raporteze în instrumentul de raportare și gestionare al 

Corpului European de Solidaritate tipurile de cheltuieli, precum și cuantumul real al 
costurilor aferente suportate. 

 
SEMNĂTURI   
 

Pentru coordonator: Numele coordonatorului  

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  _________ 

 


