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ANEXA VI 

CONTRACT NUMĂRUL ___ 

NORME FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE SUPLIMENTARE APLICABILE 

PROIECTELOR CARE ORGANIZEAZĂ ACTIVITĂȚI VIRTUALE DIN CAUZA 
COVID-19  

 
Proiecte finanțate în cadrul programului Corpul European de Solidaritate. 
 
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. 
 
Anexa III - articolul I.2 Calcularea și documentele justificative pentru 
contribuțiile unitare 

 
B. Bani de buzunar 
 

(a) Calcularea cuantumului grantului: cuantumul grantului se calculează prin înmulțirea 

numărului de zile, inclusiv zilele de activitate virtuală, per participant 

(excluzând însoțitorii) cu contribuția unitară aplicabilă pe zi pentru țara-gazdă în 

cauză, astfel cum se precizează în Anexa IV la acord. Dacă este relevant, se pot include 

pentru calcularea grantului, o zi de călătorie înainte de începerea activității cu 

prezență fizică și o zi de călătorie după încheierea activității cu prezență fizică (și 

maximum patru zile suplimentare pentru participanții care primesc un grant pentru 

deplasarea cu mijloace de transport ecologice). 

(b) Documente justificative:  

 

- dovada participării la activitate, sub forma unei declarații semnate de participant 

și de organizație, în care se menționează locul, data de începere și data de 

încheiere a activității cu prezență fizică și a activității virtuale, precum și 

numele participantului; 

 
D. Sprijin pentru incluziune 
 

(a) Calcularea cuantumului grantului: cuantumul grantului se calculează prin înmulțirea 

numărului de zile, inclusiv zilele de activitate virtuală, per participant (excluzând 

însoțitorii) cu contribuția unitară aplicabilă pe zi pentru țara-gazdă în cauză, astfel cum 

se precizează în Anexa IV la acord. Dacă este relevant, se pot include, pentru calcularea 

grantului, o zi de călătorie înainte de începerea activității cu prezență fizică și o zi de 

călătorie după încheierea activității cu prezență fizică (și maximum patru zile 

suplimentare pentru participanții care primesc un grant pentru deplasarea cu mijloace 

de transport ecologice). 
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c) Documente justificative: dovada punerii în aplicare a măsurilor și activităților 

suplimentare întreprinse în scopul promovării incluziunii sociale, sub forma unei descrieri 

a acestor măsuri în raportul final. De asemenea, beneficiarul va trebui să furnizeze dovada 

participării la activitate, sub forma unei declarații semnate de participant și de organizația-

gazdă, în care se menționează numele participantului, denumirea organizației, scopul 

activității, precum și data de începere și data de încheiere a activității cu prezență 

fizică și a activității virtuale. 

 
Următoarele norme sunt suplimentare față de cele de la articolele I.2 și II.2 din Anexa III 
și se aplică numai cazurilor în care, din cauza COVID-19, trebuie organizate activități 
virtuale. Raportarea privind activitățile virtuale este necesară în conformitate cu normele 
prevăzute în acordul de grant. 
 
Anexa III - articolul I.2 Calculul și documentele justificative pentru 
contribuțiile unitare 
 
Costurile de deplasare și taxele pentru cursurile de limbi străine nu sunt eligibile pentru 
activități virtuale. Sprijinul lingvistic online (OLS) ar trebui furnizat în toate cazurile. 
 
C. Sprijin organizaţional – Costuri de activitate 
(a) Calcularea cuantumului grantului: cuantumul grantului se calculează prin 

înmulțirea numărului total de zile per participant la activitățile virtuale cu 35% din 
contribuția unitară aplicabilă pe zi pentru țara-gazdă în cauză, astfel cum se 
precizează în Anexa IV la acord. 

(b) Eveniment declanșator: evenimentul care condiționează dreptul de a primi grantul 
este faptul că participantul a efectuat activitatea. 

(c) Documente justificative: dovada participării la activitate, sub forma unei declarații 
semnate de organizația-gazdă, în care se menționează numele participantului, 
numele organizației-gazdă, scopul activității, precum și data de începere și data de 
încheiere a activității virtuale. 

(d) Raportare:  
Beneficiarul trebuie să raporteze în instrumentul de raportare și gestionare al 
Corpului European de Solidaritate toate activitățile virtuale realizate în cadrul 
proiectului. 

 
Anexa III - articolul II.2 Calcularea costurilor reale 
A. Costuri excepţionale legate de activităţile 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:  
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- 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  

Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale 

Numele reprezentantului legal Monica CALOTĂ, director 

semnătura şi/sau ştampilă 
 
 
 
 

semnătura  

Încheiat în Localitate, la Data Încheiat în București, la__________ 

 
 

 


