Înregistrări ANPCDEFP
Ieșire: Nr. 23/21.09.2021
Intrare: Nr. _______/____________

Acord certificare de calitate
Certificare de calitate numărul 2021-1-RO01-ESC50-095874
Certificatului de calitate este valabil până la data de 31.12.2027
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale denumită în continuare AN, acordă instituției: Asociația Voluntariat
Pentru Viață cu sediul în localitatea Mărășești, județul Vrancea, denumită în continuare
Beneficiarul, reprezentată de Bogdan Ionut Chiris, președinte.
Beneficiarului i se acordă certificarea de calitate pentru proiecte de voluntariat în cadrul
Corpului European de Solidaritate în vederea îndeplinirii rolului de:
◼



Management (Lead)
Găzduire
Sprijin

În urma evaluării calitative, candidatura a obținut 76.50 puncte din punctajul maxim
posibil de 100 puncte aferent rolului de management.
Acest punctaj va fi luat în considerare pentru calculul sumei finale acordate în fiecare an
care se va calcula în funcție de specificațiile publicate în apelul național aferent anului în
care se va face solicitarea de finanțare.
Certificarea de calitate a fost acordată ca urmare evaluării de către experți independenți a
candidaturii depuse conform cerințelor din Ghidul Programului și Apelul Național aferent
anului depunerii formularului de certificare. Toate activitățile ulterioare și solicitările de
finanțare trebuie să fie corelate cu condițiile de aprobare a certificării.
Menționăm că obținerea Certificării de calitate nu este o garanție a viitoarelor finanțări.
În acest sens, Beneficiarul trebuie să candideze anual pentru a solicita finanțare la
termenele limită care vor fi anunțate de către AN, utilizând numărul certificării de calitate
menționat mai sus.
Cu scopul de a măsura progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor și modul în
care se asigură principiile și cerințele de calitate ale Corpului European de Solidaritate, AN
va solicita un raport intermediar/de progres, după 3 ani de implementare sau atunci când
va considera necesară o astfel de raportare.
Pe parcursul perioadei de valabilitate a certificării de calitate, în cadrul procesului de
monitorizare, AN va verifica – prin acțiunile de urmărire specifice – modul în care
Beneficiarul respectă comentariile și recomandările din Anexa 1.
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Prin acceptarea condițiilor și recomandărilor menționate în evaluarea certificării de
calitate, Beneficiarul se angajează să implementeze activități finanțate prin Corpul
European de Solidaritate în conformitate cu Ghidul Programului și Apelul Național,
respectând toate normele și condițiile impuse de aceste documente programatice și își
asumă deplina responsabilitate în acest sens.
Nerespectarea celor de mai sus poate duce la retragerea/ suspendarea certificării de
calitate de către AN.
Certificarea de calitate intră în vigoare la data semnării sale de către ultima dintre cele
două părți.
SEMNĂTURI
Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației
și Formării Profesionale

Pentru beneficiar:
Asociația Voluntariat Pentru Viață

Monica CALOTĂ, director

Bogdan Ionut Chiris, președinte

Semnătura

Încheiat în București
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Digitally signed

Monica- by MonicaIleana- IleanaAlexandra
Alexand Calota
Date:
ra Calota 2021.09.21
16:28:54 +03'00'

Semnătura CHIRIS
IONUTBOGDAN

Semnat digital de
CHIRIS IONUTBOGDAN
Data: 2021.09.22
11:33:18 +03'00'

Încheiat în Mărășești, la [data]

