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PRECIZĂRI 
PRIVIND CONTRACTAREA GRANTURILOR DE CĂTRE CANDIDAŢII APROBAŢI 

PENTRU FINANŢARE LA TERMENUL LIMITĂ DE LA 30.04.2010 
 
Candidaţii pentru Comenius - Mobilităţi individuale de formare continuă aprobaţi pentru 
finanţare la termenul limită de la 30.04.2010 vor completa şi vor semna două contracte : 
Contractul din fonduri COMENIUS şi  Contractul din fonduri FSE  
 

ATENŢIE ! 
Conform precizării din Apelul naţional pentru propuneri de proiecte 2010 privind candidaturile 
selectate la toate termenele limita aferente exercitiului financiar 2010, ANPCDEFP nu va 
finanţa decât maximum două mobilităţi individuale pentru aceeaşi persoană. 
În situatia în care beneficiarul de grant a semnat contractul de finanţare cu ANPCDEFP 
la runda de la 30.04.2010 şi se constată că acesta a mai beneficiat în anul 2010 de alte 
două granturi diferite pentru: Comenius IST, Comenius Asistenti, Vizite de studiu, 
Grundtvig IST, Grundtvig VISA, Grundtvig GRAS, LdV mobilităţi, Vizită 
pregătitoare/participare la Seminar de contact, ANPCDEFP îşi rezervă dreptul de a 
rezilia în orice moment contractul de finanţare pentru  Comenius-Mobilităţi individuale 
de formare continuă. 
 
Beneficiarii de grant care urmează să îşi desfăşoare activitatea de formare în cursul 
lunii SEPTEMBRIE 2010 sunt rugaţi să trimită Contractele COMENIUS şi FSE semnate 
la ANPCDEFP până la data de 15 IULIE 2010, pentru a putea contracta în timp util 
granturile aprobate.  
Beneficiarii de grant care vor participa la stagii de formare în lunile OCTOMBRIE-
DECEMBRIE 2010 vor trimite contractele semnate până la data de 31 IULIE 2010. 
 
Pentru a-şi asigura locul la stagiul, candidatul aprobat pentru finanţare trebuie să 
anunţe DE URGENŢĂ instituţia organizatoare a stagiului ca a obţinut grantul şi va 
participa la stagiu solicitat. 
 
I.   Contractul din fonduri COMENIUS daţi click aici; 
 
CONTRACTUL COMENIUS se va completa doar în spaţiile marcate «       » cu 
următoarele date: 
 

- Numărul de referinţă : COM ( -10-…… -CG-…..  sau  -10-……-CL- …) din listele 
candidaţilor aprobaţi pentru finanţare la termenul limită de la 30.04.2010 coloana 
1 din lista candidatilor aprobati; 

- Numele şi prenumele complet (aşa cum apare în actul de identitate); 
- Adresa completă de domiciliu a beneficiarului, cu denumirea localităţii, codul 

localităţii, judeţ, str., nr., bloc, scara, etaj, apart. In cazul în care domiciliul nu 
este acelasi cu cel precizat în cartea de identitate, se va trece adresa completă 
de corespondenţă; 

- Instituţia beneficiarului  (dacă predă la mai multe şcoli beneficiarul va completa 
în contract numele instituţiei a cărei ştampilă figurează în formularul de 
candidatură) ;  

- Adresa instituţiei beneficiarului ;  
- Adresa de e-mail a beneficiarului ; 
- detaliile conturilor bancare în EURO şi LEI cu numele şi prenumele titularului de 

cont, care obligatoriu este candidatul aprobat pentru finanţare, numele băncii, 
numele sucursalei, adresa completă a sucursalei la care s-au deschis conturile; 

- Codurile IBAN ale conturilor bancare în EURO si LEI, care trebuie să conţină 24 
de caractere fiecare. 

  

http://www.llp-ro.ro/userfiles/CONTRACT_IST_RO_30.04.doc
http://www.llp-ro.ro/userfiles/LISTE_SITE_ap_30_04_2010.pdf
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ATENTIE ! Completarea greşită a acestor coduri IBAN poate 
conduce la întârzierea plăţilor şi costuri suplimentare pentru 
comisioane bancare pe care le suportă beneficiarul grantului. 
 

La Articolul 1.1. se va completa : 
a) numărul de referinţă al dosarului de candidatura COM ( -10-…-CG-…  sau  -

10-…-CL- …) din listele candidaţilor aprobaţi pentru finanţare la termenul 
limită de la 30.04.2010, coloana 1 din tabel; 

b) titlul activităţii de formare, care trebuie să coincidă cu cel din contract şi 
cu cel ce va fi menţionat la încheierea stagiului în Atestatul de participare; 

c) instituţia care organizează stagiul de formare; 
d) locul în care se desfăşoară stagiul: ţara şi localitatea. 
 

La Articolul 3 se va completa : 
      -  la 3.1 se va completa grantul aprobat din această sursă, grant care se găseşte 

menţionat pentru fiecare candidat în lista candidaţilor aprobaţi pentru finanţare 
la 30.04.2010, în coloana 18« Total Comenius» ; 

      -  la 3.1.a) se va completa suma alocată pentru subzistenţă care se găseşte 
menţionată pentru fiecare candidat în lista candidaţilor aprobaţi pentru finanţare 
la 30.04.2010, în coloana 20 « Subz.»; 

-  la 3.1.b) şi 3.1.c) se va completa, NUMAI DACĂ ESTE CAZUL, suma care se   
găseşte menţionată, la candidaţii aflaţi în această situaţie, în lista candidaţilor 
aprobaţi pentru finanţare la 30.04.2010 în coloana 21 «Preg.lingv. » si/sau 
coloana 22 «Nevoi speciale» . 

 
La Articolul 4.1:  
      -   la 4.1 se va completa suma care reprezintă avansul de 80% din grantul aprobat 

din fonduri Comenius care se găseşte menţionată pentru fiecare candidat în lista 
candidaţilor aprobaţi pentru finanţare la 30.04.2010, în coloana 19 « Avans 80% 
din fonduri Comenius»; 

 
La secţiunea SEMNĂTURI veţi completa Numele şi prenumele complet al beneficiarului 
şi al directorului instituţiei, locul şi data semnării. 
 
II.   Contractul din fonduri FSE daţi click aici. 
 
CONTRACTUL se va completa doar în spaţiile marcate «       » cu următoarele date: 

- Numărul de referinţă : COM ( -10-…… -CG-…..  sau  -10-……-CL- …) din listele 
candidaţilor aprobaţi pentru finanţare la termenul limităde la 15.01.2010 coloana 
1 

- Numele şi prenumele complet (aşa cum apare în actul de identitate); 
- Adresa de domiciliu completă a beneficiarului, cu denumirea localităţii, codul 

localităţii, judeţ, str., nr., bloc, scară, etaj, apart. În cazul în care domiciliul nu 
este acelaşi cu cel precizat în cartea de identitate, se va trece adresa completă 
de corespondenţă; 

- BI/carte de identitate seria, nr. ; 
- CNP ; 
- Instituţia beneficiarului  (dacă predă la mai multe şcoli beneficiarul va completa 

în contract numele instituţiei a cărei ştampilă figurează în formularul de 
candidatură) ;  

- Adresa instituţiei beneficiarului ;  
- Numerele de telefon fix şi mobil ale beneficiarului şi numărul telefonului  fix al 

instituţiei ;  
- Adresa de e-mail a beneficiarului ; 

http://www.llp-ro.ro/userfiles/CONTRACT_FSE_30.04.doc
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- Detaliile contului bancar în LEI cu numele şi prenumele titularului de cont, care 
obligatoriu este candidatul aprobat pentru finanţare, numele băncii, numele 
sucursalei, adresa completă a sucursalei la care s-au deschis conturile; 

- Codul IBAN al contului bancar în LEI, care trebuie să conţină 24 de caractere.  
 

ATENTIE ! Completarea greşită a acestui cod IBAN poate conduce la 
întârzierea plăţilor şi costuri suplimentare pentru comisioane bancare pe 
care le suportă beneficiarul grantului. 
 

La Articolul 1.1. se va completa : 
e) numărul de referinţă al dosarului de candidatura COM ( -10-…-CG-…  sau  -

10-…-CL- …) din listele candidaţilor aprobaţi pentru finanţare la termenul 
limită de la 30.04.2010 (coloana 1 din tabel); 

f) titlul activităţii de formare, care trebuie să coincidă cu cel din contract şi 
cu cel ce va fi menţionat la încheierea stagiului în Atestatul de participare; 

g) instituţia care organizează stagiul de formare; 
h) locul în care se desfăşoară stagiul: ţara şi localitatea. 
  

La Articolul 3.1 se va completa: 
- subvenţia aprobată din fonduri FSE, subvenţie care se  găseşte menţionată 

pentru fiecare candidat în lista candidaţilor aprobaţi pentru finanţare la 
30.04.2010 în coloana 14 «Total fonduri FSE » . 

 
La Articolul 4.1 se va completa:  

- suma menţionată pentru fiecare candidat în lista candidaţilor aprobaţi pentru 
finanţare la 30.04.2010 în coloana 15 « Plată parţială subvenţie FSE (LEI)»; 

 
La secţiunea SEMNĂTURI veţi completa Numele şi prenumele complet al beneficiarului 
şi al directorului instituţiei, locul şi data semnării. 
 
ATÂT CONTRACTUL DIN FONDURI COMENIUS CÂT ŞI CONTRACTUL DIN FONDURI 
FSE SE VA COMPLETA LA CALCULATOR, SE VA PRINTA PE SUPORT DE HÂRTIE 
FIECARE ÎN DOUĂ EXEMPLARE CARE SE VOR SEMNA ŞI ŞTAMPILA TOATE ÎN 
ORIGINAL ŞI SE VOR TRIMITE ÎMPREUNĂ CU ANEXA V – DECLARAŢIA DE 
CONSIMŢĂMÂNT LA A.N.P.C.D.E.F.P.  
 
NU TRIMITETI CONTRACTELE ŞI DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT 

PE FAX SAU E-MAIL !!! 
 
ANEXELE CARE CONSTITUIE PARTE INTEGRANTĂ A CONTRACTELOR sunt 
următoarele : 
Anexa I : 1 exemplar al formularului de candidatură depus la termenul limită de la   

30.04.2010 pe care beneficiarul de grant îl va primi de la ANPCDEFP 
împreună cu contractele semnate. 

Anexa II:  Formular de Raport Final şi Declaraţie de cheltuieli – Subvenţie FSE  
Anexa III:  Formular pentru Planul de Diseminare  
Anexa IV:  Îndrumări pentru  realizarea  părţii financiare din raportul final  
 
Anexa V :     Declaraţia de consimţământ click aici pe care beneficiarul de grant o va 

trimite ANPCDEFP semnata împreună cu contractele  
 
 
 

http://www.llp-ro.ro/userfiles/Anexa_V_Declaratia_de_consimtamant_30.04.doc
http://www.llp-ro.ro/userfiles/Anexa_V_Declaratia_de_consimtamant_30.04.doc
http://www.llp-ro.ro/userfiles/Anexa_V_Declaratia_de_consimtamant_30.04.doc
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În termen de 30 de zile de la încheierea stagiului beneficiarii de grant vor trimite 
la ANPCDEFP documentele menţionate în contracte. Îndrumările de completare 
a documentelor de raportare finală se găsesc pe site-ul LLP :  
http://www.llpro.ro/userfiles/Instructiuni_documente_pentru_intocmirea_Raport
ului_Final_2010_r1_10.doc  
 

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE FORMARE DE TIP  
JOB-SHADOWING 

 
Pentru activităţile de formare de tip job-shadowing, în ATESTATUL DE PARTICIPARE  
pe care îl va prezenta beneficiarul la întoarcerea din stagiu trebuie să se precizeze 
următoarele : 

- numărul zilelor de activitate de formare efectuate; 
- perioada activităţii de formare; 
- competenţele dobândite în stagiu; 
- semnătura mentorului, a directorului şi ştampila  instituţiei gazdă. 

 
PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND SCHIMBAREA STAGIULUI INIŢIAL 

APROBAT 
 

Beneficiarii de grant nu pot solicita schimbarea stagiului decât în situaţia în care 
instituţia organizatoare anulează stagiul respectiv sau dacă beneficiarul de grant se 
găseşte într-o situaţie de forţă majoră care îl impiedică să participe la stagiu 
(boală/accident, etc.).  
 
În acest caz, beneficiarul îşi va putea alege doar un stagiu identic/similar  din punct de 
vedere al conţinutului cu cel aprobat iniţial şi va putea solicita in scris A.N.P.C.D.E.F.P. 
schimbarea stagiului iniţial.  
 
Dacă beneficiarul îşi va alege un curs ce diferă substanţial de cursul 
iniţial aprobat contractul de finanţare semnat cu beneficiarul pentru 
cursul iniţial aprobat  va fi reziliat. Astfel, beneficiarul va pierde grantul 
aprobat, va returna avansul primit şi va putea depune o nouă candidatură 
la următorul termen limită, candidatură ce va urma toate procedurile 
necesare pentru evaluare şi selecţie. 
 

ATENŢIE! 
 

Beneficiarul are obligaţia să păstreze timp de 5 ani copii după toate documentele 
trimise la A.N.P.C.D.E.F.P.  
 
Beneficiarii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la întoarcerea din stagiu să 
predea un exemplar al Planului de Diseminare şi inspectorului responsabil cu 
gestionarea programelor comunitare din ISJ. 
 
În situaţia în care beneficiarul de grant nu poate efectua stagiul solicitat, va anunţa 
aceasta în scris, sub semnătură (prin poştă sau pe fax la nr. 021-312 16 82) 
responsabilului de acţiune din A.N.P.C.D.E.F.P . 
 
Responsabilii de acţiune sunt: 
- Corina Grigore - pentru stagii în domeniul limbilor străine, e-mail: 
Corina.Grigore@anpcdefp.ro  tel. : 021 20 10 721 
- Denisa Flămînzeanu - pentru stagii generale de formare, e-mail: 
denisa.flaminzeanu@anpcdefp.ro tel. : 021 20 10 722 

http://www.llpro.ro/userfiles/Instructiuni_documente_pentru_intocmirea_Raportului_Final_2010_r1_10.doc
http://www.llpro.ro/userfiles/Instructiuni_documente_pentru_intocmirea_Raportului_Final_2010_r1_10.doc
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