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PROGRAMUL SECTORIAL LEONARDO DA VINCI
Reglementările din prezentul Apel Naţional completează, fără să înlocuiască, Apelul
General European pentru Propuneri de Proiecte 2011 ‐ EAC/41/10 Lifelong Learning
Programme (LLP) (2010/C 290/06).
Pentru a cunoaşte în totalitate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selecţie, de
acordare a finanţării, precum şi priorităţile europene şi naţionale, vă rugăm să
consultaţi atât prezentul Apel, cât şi Apelul General European pentru Propuneri de
Proiecte 2011 (Priorităţi strategice, Ghidul LLP 2011: Partea I ‐ Precizări generale,
Ghidul LLP 2011: Partea IIa ‐ Sub‐programe şi acţiuni, Ghidul LLP 2011: Partea IIb ‐
Explicaţii pe fiecare acţiune în parte).
Atât Apelul European 2011 cât şi Ghidul LLP 2011 sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Implementarea programului Leonardo da Vinci în România, în anul 2011, urmăreşte:
• sprijinirea participanţilor la activităţi de formare profesională pentru acumularea
de cunoştinţe, dezvoltarea de abilităţi şi calificări menite să faciliteze dezvoltarea
personală, inserţia profesională şi participarea pe piaţa muncii europene;
• sprijinirea îmbunătăţirii calităţii şi stimularea inovaţiei în sistemele educaţionale de
formare profesională, în instituţiile implicate în acest tip de formare şi în activităţile
practice din acest domeniu;
• creşterea atractivităţii educaţiei şi formării profesionale şi facilitarea mobilităţii
formabililor încadraţi în muncă;
• promovarea creativităţii, competitivităţii, inserţiei profesionale şi creşterea
spiritului antreprenorial;
• promovarea cooperării pentru asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi
formării profesionale.
Cu scopul de a realiza atât obiectivele naţionale cât şi pe cele europene referitoare la
formarea profesională, pe lângă priorităţile europene menţionate în Apelul General
European pentru Propuneri de Proiecte 2011, Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a stabilit şi
priorităţi naţionale. Aceste priorităţi vor fi menţionate în paginile următoare pentru
fiecare tip de acţiune.
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I. CERTIFICAT INSTITUŢIONAL PENTRU PROIECTE DE MOBILITATE LEONARDO
DA VINCI
1. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI
INSTITUŢIONAL
Prin Certificatul Instituţional pentru proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci se va
recunoaşte capacitatea unei instituţii de a implementa proiecte pe o anumită acţiune
de mobilitate Leonardo da Vinci la standarde superioare de calitate.
Principalele obiective ale certificatului instituţional sunt:
• să simplifice solicitarea de finanţare;
• să permită organizaţiilor care au implementat proiecte de o înaltă calitate
dovedită să beneficieze de un cadru de lucru pentru planificări pe termen lung în
domeniul formării profesionale prin mobilităţi transnaţionale.
Certificatul va fi acordat de Agenţia Naţională pentru o perioadă de 3 ani pe baza unei
candidaturi speciale.
Organizaţiile care vor primi certificatul instituţional, vor putea depune la următorul
termen limită – 2012 ‐ candidaturi simplificate pentru proiecte de mobilitate (pentru
care au primit certificatul).
Certificatul nu va fi, în mod automat, o garanţie a finanţării pe întreaga durată de
valabilitate a acestuia. Organizaţiile pot pierde acest certificat dacă implementarea
proiectelor nu se va face la nivelul de calitate stabilit în candidatură sau dacă sunt
încălcate regulile operaţionale şi/sau financiare ale programului Leonardo da Vinci.
Din formularul de candidatură pentru certificat instituţional trebuie să reiasă:
• performanţele anterioare (politică, strategie, programul de lucru/formare);
• calitatea la nivel instituţional (organizaţional şi strategie transnaţională).
S‐a stabilit o singură prioritate pentru certificatul instituţional:
• Şcoli VET pentru candidaturi la acţiunea IVT, (candidaturile care răspund acestei
priorităţi primesc 5 puncte în evaluarea acestuia).
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2. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII PENTRU CERTIFICAT
INSTITUŢIONAL
Candidatura va conţine următoarele documente:
• formularul de candidatură pentru Certificate instituţionale (click aici),
tehnoredactat în limba română, semnat de reprezentantul legal al instituţiei şi
ştampilat – (2 exemplare, în original, tehnoredactate şi nelegate);
• declaraţie semnată de reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilată, care să
ateste faptul că varianta electronică transmisă este identică cu cea de pe hârtie,
existentă în acelaşi dosar de candidatură.
Pentru completarea formularului de candidatură vă recomandăm să citiţi Ghidul de
completare a formularului pentru Certificat institutional LdV (click aici) şi Tabelele de
referinţă (click aici).
!Atenţie:
La data trimiterii prin poştă a candidaturii se trimite formularul de candidatură şi
prin e‐mail la adresa leonardo.romania@yahoo.com.
Nu uitaţi faptul că această candidatură trebuie trimisă împreună cu candidatura
pentru proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci (pe aceeaşi acţiune, având acelaşi
grup ţintă şi program de formare în acelaşi domeniu profesional).
3. TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR PENTRU CERTIFICAT
INSTITUŢIONAL
Termenul limită pentru depunerea candidaturii este:
poştei în cazul dosarului).

04 FEBRUARIE 2011 (data

Adresa de expediere a dosarului de candidatură este:
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4, cod postal 040205,
România.
Vă recomandăm să trimiteţi candidatura cu confirmare de primire şi să păstraţi
recipisa de la poştă.
!Atenţie:
• Toate documentele candidaturii (Certificat instituţional+ Proiect de mobilitate)
vor fi puse într‐un SINGUR plic format A4;
• Pe plic se scrie obligatoriu, pe lângă adresa destinatarului şi a expeditorului,
„Pentru Programul Leonardo da Vinci – Acţiunea Certificat Instituţional pentru
Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci”
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4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pot candida pentru obţinerea certificatului instituţional organizaţii care au
implementat cu succes proiecte de mobilitate implicând programe de formare în
acelaşi domeniu profesional, pentru acelaşi grup ţintă, pe aceeaşi acţiune (IVT, PLM
sau VETPRO).
Pentru a fi eligibilă, instituţia trebuie să fi implementat şi încheiat cu succes cel puţin
două proiecte de mobilitate (în acelaşi domeniu de formare profesională, pentru
acelaşi grup ţintă) în ultimii 3 ani.
O instituţie poate depune candidatura pentru obţinerea certificatului instituţional
pentru un singur tip de proiect (în acelasi domeniu de formare profesională şi pentru
acelaşi grup ţintă).
In cazul în care o instituţie solicită certificat pentru mai multe tipuri de proiecte, toate
candidaturile pentru certificat vor fi considerate ineligibile.
!Atenţie:
Orice candidatură trimisă ulterior termenului limită – 04 FEBRUARIE 2010 – va fi
declarată ineligibilă.
5. CRITERII DE ACORDARE A CERTIFICATULUI INSTITUŢIONAL
Pentru decizia de acordare a certificatului se vor analiza următoarele aspecte:
• experienţă şi realizări – pentru aceasta se vor evalua informaţiile prezentate în
formularul de condidatură referitoare la proiectele de mobilitate LdV pe care le‐
a derulat, experienţa în mobilităţi LdV şi alte tipuri de mobilităţi, rezultatele
acestor proiecte;
• aprecierea Agenţiei Naţionale privind implementarea de către candidat a
proiectelor anteriore: grantul total acordat instituţiei în proiectele de mobilităţi
LdV, valoarea totală plătită, numărul de participanţi şi persoane însoţitoare
(prevăzut şi realizat), aprecieri generale privind satisfacţia participanţilor,
întârzieri semnificative în raportare, sume neacoperite, nereguli şi probleme
care au intervenit în implementare etc);
• mobilităţi transnaţionale la nivel instituţional ‐ capacitatea instituţiei candidate
de a asigura calitatea şi durabilitatea mobilităţilor transnaţionale pe termen
lung.
Se va acorda Certificat instituţional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci
numai în cazul în care:
• candidatura pentru proiectul de mobilitate, pentru care se solicită certificatul, a
fost aprobată şi are un scor de minim 75 de puncte.
• scorul pentru candidatura pentru certificat este de minim 75 de puncte.
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II. PROIECTE DE MOBILITATE
1. OBIECTIVE, PRIORITĂŢI NAŢIONALE, ACŢIUNI ŞI INSTITUŢII ELIGIBILE
Prin implementarea de proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci urmăreşte atingerea
la nivel naţional a următoarelor obiective specifice:
• promovarea calităţii în educaţia şi formarea profesională iniţială şi în cea
continuă;
• îmbunătăţirea sistemelor de asigurare a calităţii în instituţiile implicate în
formarea profesională iniţială pentru a creşte capacitatea lor de a furniza
calificări relevante pentru piaţa muncii;
• sprijinirea dezvoltării şi diversificării ofertei educaţionale în educaţia şi formarea
profesională iniţială;
• sprijinirea formării continue – incluzând formarea în parteneriat cu companiile
– a profesorilor, formatorilor, tutorilor, responsabililor cu resursele umane din
instituţii de formare profesională iniţială şi continuă sau din intreprinderi;
• spijinirea inovaţiei şi dezvoltării de instrumente şi mecanisme menite să
îmbunătaţească accesul la educaţie şi formare profesională iniţială;
• promovarea culturii antreprenoriale;
• promovarea creşterii calităţii şi productivităţii muncii;
• asigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la viaţa activă;
• facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii.
Priorități naţionale:
• instituții/organizații care nu au mai beneficiat de finanțare în programele LdV
II, Socrates II, LLP – 2 puncte;
• instituții/organizații din zonele rurale – 3 puncte;
• instituții/organizații din zone geografice cu o slabă participare în programul
LdV (Giurgiu, Ilfov, Mureş, Teleorman, Vrancea) ‐ 2 puncte;
• accesul la educație de calitate în formarea profesională inițială și continuă – 3
puncte;
• facilitarea tranziției de la școală la viața activă – 2 puncte.
Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci – Acţiuni şi Grupuri Ţintă:
• IVT (Initial Vocational Training) – actiune a cărui grup ţintă sunt persoanele
aflate în formare profesională iniţială, ucenici, elevi în formare profesională,
formabili (cu excepţia studenţilor din învăţământul superior)
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• PLM (People on the Labour Market) – acţiune a cărui grup ţintă sunt angajaţii,
liber‐profesioniştii sau şomerii (inclusiv absolvenţi de învăţământ universitar
care nu urmează orice altă formă de învăţământ);
!Atenţie:
Plasamentele pentru IVT şi PLM constau într‐o perioadă de formare profesională
şi/sau experienţă de muncă în cadrul unei întreprinderi sau al unei instituţii de
formare dintr‐o altă ţară participantă la program.
• VETPRO (Vocational Educational Training for Professionals) – acţiune a cărui
grup ţintă sunt persoanele responsabile cu formarea profesională şi/sau cu
resursele umane.
• Un proiect privind mobilitatea profesioniştilor în educaţie şi formare
profesională se concentrează pe transferul, îmbunătăţirea şi actualizarea
competenţelor şi/sau a metodelor şi a practicilor inovatoare din domeniul
formării profesionale.
Pentru acţiunea IVT:
• !Atenţie: colegiile naţionale teoretice şi liceele teoretice (instituţii de educaţie
generală) sunt instituţii eligibile doar dacă au în planul de şcolarizare clase de
profil la absolvirea cărora elevii vor dobândi un atestat profesional, iar
proiectele trebuie să se adreseze elevilor acestor clase;
• în cazul liceelor şi colegiilor din filiera tehnologică şi cea vocaţională, în
formularul de candidatură, la descrierea profilului liceului trebuie specificate
specializările din planul cadru al liceului.
Pentru acţiunea VETPRO:
• proiectele trebuie să se adreseze doar participanţilor care sunt formatori sau
profesori în domeniul VET sau care sunt responsabili cu resursele umane în
diverse instituţii/organizaţii/companii;
• În cazul în care sunt propuse de licee/colegii din filiera tehnologică sau
vocaţională, proiectele trebuie să se adreseze profesorilor şi/sau maiştrilor
instructori care predau disciplinele de profil tehnologic sau vocaţional, specifice
instituţiei respective, iar în formularul de candidatură, la descrierea profilului
liceului trebuie specificate specializările din planul cadru al liceului/colegiului.
• Profesorii care predau discipline de cultură generală pot participa la mobilităţi
VETPRO numai dacă sunt metodişti, formatori (cu atestat de formator),
inspectori.
!Atenţie:
În formularul de candidatură este obligatoriu să fie marcată acţiunea.
Trebuie să existe corelare evidentă între necesităţile de formare ale beneficiarului
raportate la formarea sa profesională de bază şi conţinutul formării.
În evaluarea candidaturii se va ţine cont de relevanţa pentru grupul ţintă menţionat a
tuturor activităţilor de formare propuse.
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Instituţii eligibile pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci:
• instituţii sau organizaţii care oferă posibilităţi de învăţare în domeniile acoperite
de programul sectorial Leonardo da Vinci;
• asociaţii şi reprezentanţi ai persoanelor implicate în educaţia şi formarea
profesională, inclusiv asociaţiile de stagiari, formatori, părinţi şi profesori;
• întreprinderi, parteneri sociali şi alţi reprezentanţi ai vieţii active, inclusiv camere
de comerţ şi alte organizaţii de comerţ;
• organisme care oferă îndrumare, consiliere şi servicii de informare în legătură cu
orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii;
• organisme responsabile de sisteme şi politici privind orice aspect legat de
învăţarea pe tot parcursul vieţii, educaţia şi formarea profesională la nivel local,
regional şi naţional;
• centre şi organisme de cercetare implicate în probleme privind învăţarea pe tot
parcursul vieţii;
• instituţii de învăţământ superior (numai dacă proiectul se adresează grupurilor
ţintă pentru care nu sunt prevăzute posibilităţi de formare în programul
ERASMUS);
• organizaţii non‐profit, organisme de voluntariat, ONG‐uri.
În conformitate cu Ghidul LLP 2011, o persoană poate beneficia o singură dată în
viaţă de finanţare pentru un tip de plasament Leonardo da Vinci (IVT/PLM) iar
pentru mobilităţile de tip VETPRO este necesară o justificare foarte bine
argumentată pentru a fi acceptată participarea aceleiaşi persoane în mod repetat.
2. ETAPE ŞI DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII PENTRU
PROIECTE DE MOBILITATE
Atentie!
Conform documentelor transmise de Comisia Europeana (in data de 13 ianuarie)
incepand cu 2011, la tarile participante la program se adauga si Elvetia.
Candidatura presupune:
• trimiterea on‐line a formularului de candidatură (click aici), completat în limba
română, conform instrucţiunilor (care trebuie respectate cu stricteţe) din Ghidul
de completare şi trimitere on‐line a candidaturii (click aici);
!Atenţie:
Formularul electronic nu trebuie să conţină semnături sau ştampile scanate!
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• trimiterea prin poştă a următoarelor documente:
• formularul tip de candidatură, tipărit după trimiterea on‐line, semnat de
reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilat – (2 exemplare, în original,
nelegate);
• scrisorile de intenţie ale instituţiilor partenere, în formatul impus de Comisia
Europeană (vezi formularul de candidatură), semnate şi ştampilate (dacă
instituţiile respective au ştampilă) – 2 exemplare;
• DOAR pentru instituţiile fără statut de instituţie publică:
• certificat de atestare fiscală, valabil la data depunerii propunerii de
proiect;
• pe lângă documentele de mai sus, instituţiile care solicită un grant mai
mare de 25000 Euro:
• copie după contul de profit şi pierderi şi după bilanţul pe ultimul
exerciţiu financiar încheiat, certificat de un organism extern
competent şi/sau publicat şi/sau aprobat de Adunarea Generală a
organizaţiei.
• copie a statutului si a certificatului de înregistrare sau CUI al
instituţiei.
!Atenţie:
Din acest an, confirmarea trimiterii online a candidaturii se genereaza automat in
formularul de candidatura.
Candidaturile care nu conţin toate documentele menţionate anterior vor fi declarate
ineligibile.
3. TERMENE LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR PENTRU ACŢIUNI DE
MOBILITATE LDV
Termenul limită pentru depunerea candidaturii (atât on‐line, cât şi a dosarului de
candidatură care se trimite doar prin poştă) este: 04 FEBRUARIE 2011 (data poştei
în cazul dosarului).
Adresa de expediere a dosarului de candidatură este:
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4, cod postal 040205,
România.
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Vă recomandăm să trimiteţi candidatura cu confirmare de primire şi să păstraţi
recipisa de la poştă.
!Atentie
• toate documentele candidaturii vor fi puse într‐un SINGUR plic format A4;
• Pe plic se va scrie obligatoriu, pe lângă adresa destinatarului şi a expeditorului,
“Pentru Programul Leonardo da Vinci ‐ Mobilitate”
• În cazul excepţional în care nu a fost posibilă trimiterea on‐line a candidaturii,
aceasta se va trimite prin e‐mail la adresa leonardo.romania@yahoo.com .
4. BUGET
Pentru proiectele de mobilitate, grantul acordat de ANPCDEFP are următoarea
structură:
• Cheltuieli de subzistenţă (cazarea, masa, transportul local, cheltuielile pentru
telecomunicaţii, inclusiv fax şi Internet şi alte cheltuieli), ca sumă forfetară
calculată pe baza baremurilor alocate săptămânal.
Sumele sunt exprimate în EURO şi în mod diferenţiat în funcţie de ţara de
destinaţie, conform Tabelului 1a din Ghidul LLP 2011 Partea I‐a (pag 31).
• Pentru acţiunea IVT, persoanele însoţitoare beneficiază de grant în limitele unui
însoţitor la un grup de 7 minori. În cazul în care într‐un flux sunt mai mult de 7
minori, se ofera grant pentru al doilea însoţitor, dacă numărul de minori este
mai mare de 13, grantul se calculeaza conform tabelului menţionat mai sus.
• Persoanele cu nevoi speciale (dacă acest lucru este justificabil medical, cu
documente):
• pot beneficia de un grant dublu faţă de cel din Tabelului 1a (pag. 31 din
Ghidul candidatului 2011 partea I);
sau, ca o a doua variantă,
• pot beneficia de însotitor, iar în aceste condiţii atât persoana cu nevoi
speciale căt şi însoţitorul vor primi un grant stabilit conform tabelului
menţionat anterior.
!Atenţie:O săptămână este echivalentul a şapte zile.
• Cheltuieli de călătorie pe baza de costuri reale până la suma maximă 500
EURO/participant, dacă mobilitatea este de cel mult 12 săptămâni.
Pentru mobilităţi de peste 12 săptămâni cheltuielile de călătorie sunt incluse în
suma care acoperă atât subzistenţa, cât şi transportul şi cheltuielile cu viza.
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Pentru persoanele care au ca destinaţie una dintre ţările şi teritoriile de peste
mări, enumerate in Decizia 2001/822/CE a consiliului (a se vedea Ghidul LLP
2011 partea I‐pag 8), cheltuielile de călătorie vor fi rambursate în totalitate, la
valoarea costurilor reale, indiferent de durata mobilităţii.
• Cheltuieli de pregătire a participanţilor
La solicitarea candidaţilor se poate acorda un maxim de 500Euro/participant
pentru acţiunile IVT şi PLM.
În cazul acestor acţiuni, grantul maxim pentru pregătire lingvistică, culturală şi
pedagogică va fi:
o pentru plasamente cu durata de 2 saptămâni – 200 Euro/participant;
o pentru plasamente cu o durată de 3 sau 4 săptămâni – 300 Euro
/participant;
o pentru plasamente cu durata între 5 şi 12 săptămâni, ambele inclusive –
400 Euro/participant;
o pentru plasamente cu o durată mai mare de 12 săptămâni –500 Euro
/participant;
În cazul acţiunii VETPRO, la solicitarea candidaţilor, se va acorda un grant
maxim de 200 Euro/participant.
!Atenţie:
Persoanele însoţitoare nu beneficiază de fonduri de pregătire.
Pentru fiecare participant, 50% din grantul acordat pentru pregătire va fi alocat
pregătirii lingvistice şi 50% pregătirii culturale şi pegadogice.
Pentru elaborarea bugetului trebuie ţinut cont de faptul că:
• pregătirea lingvistică se face pentru limba de comunicare în proiect
şi/sau pentru limba vorbită în ţara gazdă;
• profesorii de limbi străine, participanţi la proiect, nu pot beneficia de
grant pentru pregătirea lingvistică pentru limba pe care ei o predau;
• profesorii participanţi care au ca sarcină să efectueze un anumit tip de
pregătire cu ceilalti participanti, nu pot beneficia de grant ei insisi
pentru acea pregătire;
• pregătirea culturală are drept scop integrarea participanţilor în mediul
socio‐cultural din ţara gazdă;
• pregătirea pedagogică se referă la pedagogia stagiului (reguli de lucru în
organizaţia de primire, cultura organizaţională a organizaţiei de primire
etc.) şi nu poate fi pregătire de specialitate.
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• Cheltuieli de administrare şi monitorizare a proiectului
Pentru acţiunile IVT şi PLM, grantul maxim pentru administrare şi monitorizare:
• dacă numărul de participanţi este de maxim 10, grantul pentru un
participant este de 350 Euro;
• dacă numărul de participanţi este cuprins între 11 şi 20, grantul pentru
un participant este de 300 Euro;
• dacă numărul de participanţi este cuprins între 21 şi 30, grantul pentru
un participant este de 250 Euro;
• dacă numărul de participanţi este mai mare de 30, grantul pentru un
participant este de 200 Euro
Pentru acţiunea VETPRO grantul maxim este de 150 Euro/participant.
În cazul în care calitatea proiectelor de mobilitate depuse pentru finantare la 4
februarie 2011 nu permite absorbţia în totalitate a fondurilor alocate în programul
sectorial Leonardo da Vinci, Agenţia Naţională îşi rezervă dreptul lansării unor
apeluri suplimentare la propuneri, care vor fi publicate în timp util.
5. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European pentru Propuneri de Proiecte 2011,
(Ghidul LLP partea I, ‐ cap 3.B) şi formularul de candidatură.
!Atenţie:
Orice candidatură trimisă ulterior termenului limită – 4 Februarie 2011 (data poştei)‐
va fi declarată ineligibilă.
6. CRITERII DE EXCLUDERE
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European pentru Propuneri de Proiecte 2011,
(Ghidul LLP partea I, ‐ cap 3.B) şi formularul de candidatură.
7. CRITERII DE SELECŢIE
Instituţia care prezintă o candidatură („candidatul”) trebuie să aibă personalitate
juridică şi să fie înregistrată oficial în Romania. Partenerii (interni şi externi) instituţiilor
candidate trebuie, la rândul lor, să aibă personalitate juridică.
Propunerile selecţionate vor face subiectul unei analize financiare pe baza căreia
persoanelor responsabile de îndeplinirea acţiunilor propuse li se poate solicita
furnizarea unor informaţii suplimentare.
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Candidaţii care nu au statut de instituţie publică, conform legislatiei din România,
sunt obligaţi să depună în dosarul de candidatură documente care să ateste
capacitatea managerială şi financiară a instituţiei de a derula proiecte cu finanţare
comunitară europeană ‐ vezi Apelul General pentru Propuneri 2011 (Ghidul LLP Partea
a I‐a, cap. 3 B).
După caz, Agenţia Naţională poate solicita candidaţilor şi alte documente prin care să
ateste capacitatea acestora de a realiza în bune condiţii proiectele selecţionate.
Fac excepţie de la cele menţionate mai sus toate instituţiile sau organizaţiile din
sectorul educaţiei şi formării profesionale care nu au statut de instituţii publice, dar
care au primit în ultimii doi ani peste 50% din venituri de la bugetul de stat sau care
sunt controlate/conduse/subordonate unor organisme publice (Apelul General
pentru Propuneri 2011 ‐ Ghidul LLP, Partea I – cap 3.B, pct. C).
8. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI
Proiectul trebuie:
• să se adreseze priorităţilor stabilite în Apelul General pentru Propuneri 2011 şi
priorităţilor naţionale menţionate în prezentul Apel.
• să demonstreze clar conformitatea lor cu Recomandările europene referitoare
la calitatea în mobilitate (Recommendation on the European Quality Charter for
Mobility):
(http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00050009.pdf)

Decizia finanţării proiectelor se face în ordinea punctajelor şi în limita grantului specific
pentru acţiunile Mobilitate Leonardo da Vinci.
Candidaţii care nu demonstrează o capacitate managerială şi financiară
satisfăcătoare nu vor fi finanţaţi decât în condiţiile speciale impuse de Agenţia
Naţională, prin derularea proiectului aprobat fără avans din fondurile europene sau cu
un avans diminuat sau acordat în mai multe tranşe.
În cazul în care proiectul se derulează fară avans din fondurile UE, grantul va fi
transferat beneficiarului după aprobarea raportului final.
!Atenţie: În evaluarea candidaturii va fi luată în considerare doar versiunea pe hârtie.
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9. CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL OBŢINERII UNOR PUNCTAJE EGALE
În cazul in care două sau mai multe candidaturi vor obţine punctaje egale, iar resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Leonardo da Vinci
nu vor permite finanţarea tuturor acestora, se vor lua în considerare următoarele
criterii de departajare, în această ordine:
• Instituţii candidate care nu au mai primit niciodată finanţare pentru Programul
Leonardo da Vinci – Mobilităţi;
• Instituţii candidate care provin din judeţe cu slabă reprezentare (Giurgiu, Ilfov,
Mureş, Teleorman, Vrancea);
• Instituţii care provin din mediul rural;
• Punctajul obţinut pentru rubrica ”parteneriat”;
• Punctajul obţinut pentru programul de formare.
!Atenţie:
În conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu privire la
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor europene (cu
ultima modificare nr. 478/2007, 23 aprilie) şi în conformitate cu regulile specifice ale
programului menţionate în Ghidul pentru Agenţiile Naţionale, dubla finanţare este
interzisă.
Astfel, este interzisă acoperirea aceloraşi costuri ale unei activităţi din două surse de
finanţare diferite, cu excepţia cazului în care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acordă de mai multe ori finanţare pentru aceeaşi activitate de formare.
De asemenea, dacă vor fi identificate candidaturi identice la nivel de conţinut sau dacă
vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent
dacă au fost depuse la acelaşi termen limită sau la termenele limită din anii precedenţi
şi indiferent dacă au fost depuse de acelaşi candidat sau de candidaţi diferiţi), aceste
candidaturi se vor RESPINGE.
În cazul în care identificarea dublei finanţări se realizează după ce propunerile de
proiect au fost deja finanţate, beneficiarii grantului vor restitui integral sumele
transferate de ANPCDEFP pentru derularea proiectelor.
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III. PROIECTE TRANSFER DE INOVAŢIE (TOI)
1. PRIORITĂŢI NAŢIONALE
În continuare şi în conformitate cu priorităţile Europene în formarea profesională
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.html),
Agenţia
Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) a stabilit pentru anul 2011 următoarele priorităţi naţionale:
• Dezvoltarea Centrelor de Excelenţă în VET (există necesitatea dezvoltării unor
referenţiale de calitate în domeniu şi a certificării acestora la standarde
Europene);
• promovarea FP în domeniul ştiinţelor vieţii (există necesitatea echilibrării
dezvoltării
tehnice/de
performantă
de
pe
piaţa
de
profil
Europeană/Românească cu FP în domeniu);
• schimburi de bune practici în recunoașterea și validarea rezultatelor învățării în
contexte informale/non‐formale;
• promovarea incluziunii sociale;
• instituţii/organizaţii din zone geografice cu o slabă participare în programul
LdV/ToI.
Se vor acorda 10 puncte suplimentare proiectelor care se adresează cel puţin unei
priorităţi naţionale dintre primele patru menţionate mai sus.
În vederea stimulării beneficiarilor aflaţi în diverse regiuni de dezvoltare ale României,
ANPCDEFP a stabilit punctaje suplimentare ce vor fi acordate candidaţilor, în funcţie
de poziţionarea într‐o anumită regiune de dezvoltare din ţară.
Aceste punctaje se adaugă celor obţinute în urma evaluării independente:
• Bucuresti – Ilfov, Centru: 0
• Nord – Vest, Nord ‐ Est: 1
• Sud – Est, Sud – Vest, Vest: 3
• Sud: 5
2. ETAPE ŞI DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Atentie!
Conform documentelor transmise de Comisia Europeana (in data de 13 ianuarie):
 incepand cu 2011, la tarile participante la program se adauga si Elvetia;
 institutiile din Malta nu pot fi partenere in proiectele Leonardo da Vinci
(PAR si ToI)
15

Candidatura presupune:
• trimiterea on‐line a formularului de candidatură, pentru proiecte de Transfer de
inovaţie 2011 (click aici), completat în limba de comunicare în proiect, conform
instrucţiunilor (care trebuie respectate cu stricteţe) din Ghidul de completare şi
trimitere on‐line a candidaturii (click aici);
• trimirerea prin poştă a următoarelor documente:
• formularul de candidatură, tipărit după trimiterea on‐line, semnat de
reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilat – (2 exemplare, în original,
nelegate)
• rezumatul proiectului prezentat şi în limba română,
• scrisorile de intenţie ale instituţiilor partenere (v. formular de candidatură),
• formularul de candidatură pe suport electronic, însoţit de o declaraţie
semnată de reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilată, care să ateste
faptul că varianta electronică transmisă este identică cu cea de pe hârtie,
existentă în acelaşi dosar de candidatură,
• DOAR pentru instituţiile fără statut de instituţie publică:
• certificat de atestare fiscală, valabil la data depunerii propunerii de
proiect,
• copie după contul de profit şi pierderi şi după bilanţul pe ultimul
exerciţiu financiar încheiat, certificat de un organism extern competent
şi/sau publicat şi/sau aprobat de Adunarea Generală a organizaţiei.
• copie a statutului si a certificatului de înregistrare sau CUI al instituţiei.
!Atenţie:
Din acest an, confirmarea trimiterii online a candidaturii se genereaza automat in
formularul de candidatura.
Candidaturile care nu conţin toate documentele menţionate anterior vor fi declarate
ineligibile.
Pentru proiectele TOI, grantul acordat de ANPCDEFP are la baza evaluarea
independenta şi regulile europene (conform Apelului general pentru propuneri de
proiecte 2011).
3. TERMENE LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR PENTRU PROIECTE TOI
Termenul limită pentru depunerea candidaturii (atât on‐line, cât şi a dosarului de
candidatură care se transmite doar prin poştă) este: 28 FEBRUARIE 2011 (data
poştei în cazul dosarului).
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Adresa de expediere a dosarului de candidatură este:
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4, cod postal 040205,
România.
Vă recomandăm să trimiteţi candidatura cu confirmare de primire şi să păstraţi
recipisa de la poştă.
!Atenţie:
• toate documentele candidaturii vor fi puse într‐un SINGUR plic format A4;
NU SUNT NECESARE DOSARE!
• Pe plic se va scrie obligatoriu, pe lângă adresa destinatarului şi a expeditorului,
„Pentru Actiunea Leonardo da Vinci – Transfer de Inovaţie”
• Vă recomandăm să trimiteţi candidatura cu confirmare de primire şi să păstraţi
recipisa de la poştă.
4. BUGET
Pentru proiecte TOI grantul acordat are structura prezentată în Apelul General
European pentru Propuneri de proiecte 2011 (Ghidul candidatului partea I‐a).
În cazul costurilor de subzistenţă, ANPCDEFP va finanţa cheltuielile conform tabelului
următor:
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS

190
170
120
150
170
170
240
150
180
210
200
220
170
160
210
170

IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR

190
175
130
170
150
150
190
220
160
160
130
200
160
150
140
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5. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European pentru Propuneri de Proiecte 2011,
(Ghidul LLP partea a I‐A, ‐ cap 3.B) şi formularul de candidatură.
!Atenţie :
Orice candidatură trimisă ulterior termenului limită – 28 Februarie 2011 (data poştei)‐
va fi declarată ineligibilă.
În evaluarea candidaturii va fi luată în considerare versiunea pe hârtie.
6. CRITERII DE EXCLUDERE
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European pentru Propuneri de Proiecte 2011,
(Ghidul LLP partea I‐a, ‐ cap 3.B) şi formularul de candidatură.
7. CRITERII DE SELECŢIE
Instituţia/organismul care prezintă o candidatură („candidatul”) trebuie să aibă
personalitate juridica şi să fie înregistrat/a oficial în România. Partenerii (interni şi
externi) instituţiilor candidate trebuie, la rândul lor, să aibă personalitate juridică (în
ţările eligibile pentru LLP).
Candidaţii care nu au statut de instituţie publică finanţată din bugetul de stat sunt
obligaţi să depună în dosarul de candidatură documente care să ateste capacitatea
managerială şi financiară a instituţiei de a derula proiecte cu finanţare Europeană ‐
vezi Apelul General pentru Propuneri 2011 (Ghidul LLP Partea a I‐a, cap. 3 B).
După caz, ANPCDEFP îşi rezervă dreptul de a solicita candidaţilor orice alte documente
prin care să ateste capacitatea acestora de a realiza în bune condiţii proiectele
selecţionate.
Fac excepţie de la cele menţionate mai sus toate instituţiile sau organizaţiile din
sectorul educaţiei şi formării profesionale care nu au statut de instituţii publice, dar
care au primit în ultimii doi ani peste 50% din venituri de la bugetul de stat sau care
sunt controlate/conduse/subordonate unor organisme publice (Apelul General
pentru Propuneri 2011 ‐ Ghidul LLP, Partea I – cap 3.B, pct. C).
8. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI
• Calitatea candidaturii. Toate proiectele selectate pentru finanţare trebuie să
respecte criteriile administrative (eligibilitate şi excludere) – cf. prezentului Apel
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• Poziţionarea regională: în vederea stimulării candidaţilor aflaţi în diverse regiuni
de dezvoltare ale României, ANPCDEFP a stabilit următoarele punctaje
suplimentare ce vor fi acordate în functie de poziţionarea într‐o anumită
regiune de dezvoltare din ţară.
Aceste punctaje se adaugă celor obţinute în urma evaluării independente:
• Bucuresti – Ilfov, Centru: 0
• Nord – Vest, Nord ‐ Est: 1
• Sud – Est, Sud – Vest, Vest: 3
• Sud: 5
Candidaturile aprobate spre finanţare se supun următoarelor condiţii:
• Candidatura aprobată pentru finanţare constituie documentul de referinţă.
Proiectul trebuie implementat în forma prezentată în formularul de candidatură
şi în raport cu corecţiile posibile solicitate în urma procesului de evaluare si
agreate de candidat;
• Candidaţii care nu demonstrează o capacitate managerială şi financiară
satisfăcătoare nu vor fi finanţaţi decât în condiţiile impuse de AN;
• Înainte de a încheia contractul cu un candidat al cărui proiect a fost aprobat
spre finanţare şi care nu este o instituţie publică, ANPCDEFP îşi rezervă dreptul
de a folosi măsuri de apărare a intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• Coordonatorii de proiecte aprobate pentru finanţare în Programul sectorial
Leonardo da Vinci – ToI şi partenerii acestora sunt obligaţi să răspundă tuturor
solicitărilor din partea ANPCDEFP, cu privire la gestionarea proiectului şi la
modalităţile de raportare intermediară şi finală.
9. CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL OBŢINERII UNOR PUNCTAJE EGALE
În cazul in care două sau mai multe candidaturi vor obţine punctaje egale, iar resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Leonardo da Vinci
nu vor permite finanţarea tuturor acestora, se vor lua în considerare următoarele
criterii de departajare, în această ordine:
• Instituţii candidate care nu au mai primit niciodată finanţare pentru Programul
Leonardo da Vinci – Mobilităţi;
• Scorul obţinut la evaluare pentru rubrica ”THE COST‐BENEFIT RATIO”.
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!Atenţie:
În conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu privire la
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor europene (cu
ultima modificare nr. 478/2007, 23 aprilie) şi în conformitate cu regulile specifice ale
programului menţionate în Ghidul pentru Agenţiile Naţionale, dubla finanţare este
interzisă.
Astfel, este interzisă acoperirea aceloraşi costuri ale unei activităţi din două surse de
finanţare diferite, cu excepţia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acorda de mai multe ori finanţare pentru aceeaşi activitate de formare.
De asemenea, dacă vor fi identificate candidaturi identice la nivel de conţinut sau dacă
vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent
dacă au fost depuse la acelaşi termen limită sau la termenele limită din anii precedenţi
şi indiferent dacă au fost depuse de acelaşi candidat sau de candidaţi diferiţi), aceste
candidaturi se vor RESPINGE.
În cazul în care identificarea dublei finanţări se realizează după ce candidaturile au
fost deja finanţate, beneficiarii granturilor vor restitui integral sumele tranferate de
ANPCDEFP pentru derularea activităţii de formare.
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IV. PROIECTE DE PARTENERIAT
1. PRIORITĂŢI NAŢIONALE
NU există priorităţi naţionale pentru aceasta acţiune
Parteneriatele Leonardo da Vinci se diferenţiază de parteneriatele din programele
Comenius şi Grundtvig prin:
• conţinutul activităţilor, care trebuie să fie în mod clar referitoare la VET;
• posibilitatea de a implica în proiecte nu numai şcoli VET, ci şi alţi actori
interesaţi de VET, precum întreprinderi, parteneri sociali, regionali, locali, sau
chiar factori de decizie la nivel naţional,
Pentru informaţii suplimentare citiţi Apelul General pentru Propuneri 2011,Ghidul LLP
2011 şi formularul de candidatură.
2. DEPUNEREA CANDIDATURII PENTRU PROIECTE DE PARTENERIAT LDV
Atentie!
Conform documentelor transmise de Comisia Europeana (in data de 13 ianuarie):
 incepand cu 2011, la tarile participante la program se adauga si Elvetia;
 institutiile din Malta nu pot fi partenere in proiectele Leonardo da Vinci
(PAR si ToI)
Pentru candidaţii din România coordonatori de proiect:
• trimiterea on‐line a formularului de candidatură, pentru proiecte de Parteneriat
Leonardo da Vinci 2011 (click aici), completat în limba de lucru a proiectului.
Trimiterea online se face conform instrucţiunilor din Ghidul de completare şi
trimitere on‐line a candidaturii (click aici),care trebuie respectate cu stricteţe;
• trimirerea prin poştă a următoarelor documente:
• formularul de candidatură, tipărit după trimiterea on‐line, semnat de
reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilat – (2 exemplare, în original,
nelegate).
• formularul varianta în engleză, cu toate informaţiile tehnoredactate în limba
română, NUMAI dacă formularul original este completat în altă limbă decât
engleză sau franceză,
• certificatul de atestare fiscală – NUMAI pentru instutuţiile de drept privat,
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Atenţie:
Din acest an, confirmarea trimiterii online a candidaturii se genereaza automat in
formularul de candidatura.
Candidaturile care nu conţin toate documentele menţionate anterior vor fi declarate
ineligibile.
Pentru instituţii din România partenere în proiecte:
• formularul de candidatură primit de la organizaţia coordonatoare pentru
proiecte de parteneriat Leonardo da Vinci 2011, semnat de reprezentantul legal
al instituţiei candidate din România şi ştampilat (1 exemplar, în original);
!Atenţie:
Un exemplar primit de la organizaţia coordonatoare, identic cu cel trimis la AN, se
păstrează la instituţia candidată (semnat de reprezentantul legal al instituţiei şi
ştampilat).
• Formularul varianta în engleză, cu toate informaţiile tehnoredactate în limba
română, NUMAI dacă formularul original este completat în altă limbă decât
engleză sau franceză (1 exemplar);
• certificatul de atestare fiscală – NUMAI pentru instutuţiile de drept privat (1
exemplar, în original ).
!Atenţie:
Candidaturile care nu conţin toate documentele menţionate anterior vor fi declarate
ineligibile.
La stabilirea eligibilităţii va fi luată în considerare versiunea pe hârtie a formularului pe
candidatură.
Candidaţii care NU REUŞESC să transmită formularul on‐line vor utiliza funcţia
„Create Email Attachment” şi îl vor transmite pe email la adresa
leonardo.romania@yahoo.com.
Se recomandă consultarea cu atenţie a criteriilor de eligibilitate, excludere şi selecţie
prezentate în documentele Comisiei Europene (Apelul General pentru Propuneri 2011
şi Ghidul LLP 2011).
3. TERMEN LIMITĂ:
Termenul limită pentru depunerea candidaturii (atât on‐line, cât şi a dosarului de
candidatură care se trimite doar prin poştă) este: 21 FEBRUARIE 2011 (data poştei
în cazul dosarului).
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Adresa de expediere a dosarului de candidatură este:
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4, cod postal 040205,
România.
!Atenţie:
• TOATE documentele incluse în candidatură vor fi introduse într‐un SINGUR plic
format A4;
• Pe plic se va scrie obligatoriu, pe lângă adresa destinatarului şi a expeditorului,
„Pentru Leonardo da Vinci – Parteneriate”
Vă recomandăm să trimiteţi candidatura cu confirmare de primire şi să păstraţi
recipisa de la poştă.
4. BUGET
Pentru proiectele de parteneriat Leonardo da Vinci, bugetul se va acorda dupa cum
urmeaza:
Numărul minim de mobilităţi
transnaţionale
LEO 4
LEO 8
LEO 12
LEO 24

Grant acordat
În EURO
6,000 €
10,000 €
14,000 €
25,000 €

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European pentru Propuneri de Proiecte 2011,
(Ghidul LLP partea I‐a, ‐ cap 3.B) şi formularul de candidatură.
!Atenţie:
Orice candidatură trimisă ulterior termenului limită va fi declarată ineligibilă.
6. CRITERII DE EXCLUDERE:
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European pentru Propuneri de Proiecte 2011,
(Ghidul LLP partea I‐a, ‐ cap 3.B) şi formularul de candidatură.
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7. CRITERII DE SELECŢIE
Vă rugăm să consultaţi Apelul General European actualizat pentru anul 2011, Ghidul
LLP 2011, Partea I: „Dispoziţii generale”, capitolul 3.B. şi formularul de candidatură.
Agenţia Naţională îşi rezervă dreptul de a verifica dacă instituţia candidată are
debite restante către ANPCDEFP România.
8. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI
Candidaturile trebuie să se adreseze priorităţilor stabilite in Apelul General pentru
Propuneri 2011 şi restricţiilor administrative naţionale:
• într‐un parteneriat Leonardo da Vinci nu pot fi implicate mai mult de două
instituţii de acelaşi tip din România (ex. două universităţi sau două ONG‐uri etc.).
Dacă mai mult de două instituţii din România de acelşi tip sunt partenere în
acelaşi proiect, acestea vor fi declarate ineligibile, iar nu candidatura.;
• instituţia care nu are în derulare proiecte de parteneriat Leonardo da Vinci
poate depune maxim două aplicaţii pentru proiecte de parteneriat Leonardo da
Vinci;
• instituţia care are în derulare proiecte de parteneriat Leonardo da Vinci poate
depune o singură candidatură, dacă are un singur proiect în derulare, sau nu
poate depune nici o candidatură dacă are 2 proiecte în derulare. Candidaturile
instituţiilor care au 2 sau mai multe proiecte de parteneriat în derulare, vor fi
declarate ineligibile.
Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite se declară ineligibile toate aplicaţiile Leonardo
da Vinci depuse de instituţia/instituţiile în cauză.
Decizia finanţării proiectelor se face în ordinea punctajelor şi în limita grantului specific
pentru acţiunea Parteneriat Leonardo da Vinci
Candidaţii care nu demonstrează o capacitate managerială şi financiară satisfăcătoare
nu vor fi finanţati decât în condiţiile speciale impuse de Agenţia Naţională şi care vor fi
comunicate candidaţilor.
9. CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL OBŢINERII UNOR PUNCTAJE EGALE
În cazul in care două sau mai multe candidaturi vor obţine punctaje egale, iar resursele
financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Programul Sectorial Leonardo da Vinci
nu vor permite finanţarea tuturor acestora, se vor lua în considerare următoarele
criterii de departajare, în această ordine:
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• Instituţii candidate care nu au mai primit niciodată finanţare pentru Programul
Leonardo da Vinci
• Instituţii candidate care provin din judeţe cu slabă reprezentare (Botoşani,
Buzău, Gorj, Olt, Vrancea) .
!Atenţie:
În conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu privire la
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor europene (cu
ultima modificare nr. 478/2007, 23 aprilie) şi în conformitate cu regulile specifice ale
programului menţionate în Ghidul pentru Agenţiile Naţionale, dubla finanţare este
interzisă.
Astfel, este interzisă acoperirea aceloraşi costuri ale unei activităţi din două surse de
finanţare diferite, cu excepţia cazului în care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acordă de mai multe ori finanţare pentru aceeaşi activitate de formare.
De asemenea, dacă vor fi identificate candidaturi identice la nivel de conţinut sau dacă
vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent
dacă au fost depuse la acelaşi termen limită sau la termenele limită din anii precedenţi
şi indiferent daca au fost depuse de acelaşi candidat sau de candidaţi diferiţi), aceste
candidaturi se vor RESPINGE.
În cazul în care identificarea dublei finanţări se realizează după ce candidaturile au
fost deja finanţate, beneficiarii granturilor vor restitui integral sumele tranferate de
ANPCDEFP pentru derularea activităţii de formare.
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