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I. Situații de forță majoră 
 
Forța majoră se definește ca o situație imprevizibilă la data încheierii contractului, care 
este externă, neașteptată, independentă de voința părților și care a împiedicat una din 
părți să își îndeplinească obligațiile contractuale, deși a depus toate diligențele 
necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor respective. 
 
Exemple de cazuri de forța majoră: cutremur, erupția unui vulcan, furtună, tsunami, 
inundație, incendiu, taifun, epidemie, orice catastrofă, război, atentat terorist, lovitură 
de stat etc. 
Epidemia cu Coronavirus (COVID-19) a fost declarată de către Organizația Mondială 
a Sănătății  iar această pandemie globală se încadrează în această situație. La aceasta 
se adaugă și toate actele legislative (Ordonanțe Militare și Decrete ale Președintelui 
României) care reglementează situația de urgență din țara noastră și care sprijină 
invocarea situației de forță majoră.  

Pentru a sprijini beneficiarii și participanții implicați în proiectele Erasmus+ afectate 
de măsurile naționale/ internaționale dispuse în timpul pandemiei, Comisia 
Europeană a  autorizat Agențiile  Naționale să trateze cu maximă flexibilitate fiecare 
caz în parte, atât din punct  de vedere financiar, cât și  administrativ. 
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Astfel, sunt posibile soluții ca de exemplu: prelungirea perioadelor contractuale sau 
acoperirea  cheltuielilor  efectuate în avans deja pentru mobilități care nu au mai avut 
loc sau s-au interupt. Aveți mai  jos explicații concrete despre cum trebuie să procedați. 

În orice caz, trebuie  să țineți  permanent legătura cu expertul  care 
răspunde de proiectul dvs. din partea Agenției Naționale, care vă va 
răspunde la întrebări specifice proiectului și situației întâmpinate în 
fiecare situație în parte. 
 
II. Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor 
 
În cazul proiectelor afectate de forță majoră se poate lua decizia prelungirii perioadei 
de implementare pentru a permite reprogramarea mobilităților la o dată ulterioară, 
când se  consideră că  participanții pot călători și  efectua  stagiul  în condiții  de 
maximă siguranță din punct de vedere al  sănătății. 
În acest scop, în cazul proiectelor finanțate în anul 2019, după o analiză atentă a 
perioadei optime în care s-ar putea desfășura mobilitățile și doar după consultarea 
partenerilor din proiect, beneficiarii pot solicita în scris AN prelungirea duratei 
proiectului cu până la 12 luni. 
În cazul proiectelor finanțate în anul 2018, această prelungire poate fi solicitată, în 
principiu,  până la 31 august 2021.  
În urma solicitării de prelungire, AN va emite un act adițional la contract care va fi 
semnat de către părțile implicate. 
 
III. Întreruperea, amânarea, anularea și/sau reprogramarea stagiilor de mobilitate 
 
Referitor la reprogramarea mobilităților, punctăm faptul că, dacă în urma amânării 
mobilității, nu se mai întrunește condiția de 7 elevi minori la 1 însoțitor (pentru cei 
selectați inițial care ating sau depășesc vârsta 18 ani între timp), AN permite păstrarea 
numărului de persoane însoțitoare aprobate în proiect. 
 

În plus, dacă decalarea mobilității crează situația trecerii elevilor în următorul an 
școlar, grupul și însoțitorii acestora vor rămâne aceiași, iar programul de stagiu va fi 
adaptat la noul an școlar, în măsura în care acest lucru este posibil și agreat cu 
partenerii externi. 

IV. Proiecte afectate - abordare la nivel financiar  

În principiu, cheltuielile efectuate în avans pentru mobilități care s-au anulat sau care 
s-au întrerupt din cauza pandemiei sunt eligibile  pentru a fi acoperite din grantul  
proiectului,  cu condiția ca beneficiarul să dețină o serie de documente/ dovezi care  
vor trebui prezentate la raportul final: 

1. Întreruperea/ anularea stagiilor - este necesar să aveți documente privind toate 
cheltuielile ocazionate de întreruperea/ anularea stagiilor, precum și dovezi cu 
privire la eforturile depuse pentru recuperarea, parțială/ totală, a cheltuielilor 
efectuate în avans (servicii plătite, dar care nu au fost/ nu vor mai fi prestate, 
legate de transportul și subzistența participanților și însoțitorilor). 
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2. Amânarea/ reprogramarea stagiilor - este necesar să aveți documente privind 
toate cheltuielile suplimentare ocazionate de amânarea stagiilor (de exemplu, 
taxe pentru schimbarea biletelor de avion etc.).  
În mod excepțional, în cazul în care nu mai există sume disponibile din grant-
ul aferent sprijinului organizațional, pentru acoperirea costurilor suplimentare 
de transport se pot utiliza bani din grant-ul pentru sprijin individual, dacă 
există sume disponibile. 

V. Proiecte afectate - abordare la nivelul MT+ 

În momentul în care doriți sa înregistrați în Mt+ mobilitățile afectate de COVID-19, 
trebuie realizată mai întâi încadrarea afectării proiectului. Pentru aceasta am 
identificat o serie de situații care au rezultat din gradul și modul de afectare a 
mobilităților. 

Vă rugăm să le consultați cu mare atenție înainte de a decide în care situație vă 
încadrați. Dacă este cazul, vă rugăm să vă consultați cu expertul AN responsabil de 
proiectul dvs. Fiecare încadrare presupune o modalitate de înregistrare diferită la 
nivelul platformei Mt+. 

 Aveți mai jos situațiile  posibile în care  proiectul se poate afla: 

1. Participanții s-au întors din stagiu și se află în următoarea situație: se aflau în 
stagiu la momentul începerii crizei COVID-19, nu au avut niciun alt mijloc de 
întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, 
au stat întreaga perioada, dar au realizat activități doar pentru o parte din 
aceasta, restul timpului fiind petrecut în izolare în țara gazdă, NU au reușit să 
recupereze nici una din sumele avansate. 

2. Participanții s-au întors din stagiu și se află în următoarea situație: se aflau în 
stagiu la momentul începerii crizei COVID-19, nu au avut niciun alt mijloc de 
întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, 
au stat întreaga perioadă, dar au realizat activități doar pentru o parte din 
aceasta, restul timpului fiind petrecut în izolare în țara gazdă, au reușit să 
recupereze o parte din sumele avansate. 

3. Participanții s-au întors din stagiu și se află în următoarea situație: se aflau în 
stagiu la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de 
întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, 
nu au stat întreaga perioadă aprobată, dar au realizat activități pentru întreaga 
perioadă petrecută acolo, NU au reușit să recupereze nimic din sumele 
avansate, dar nu su existat cheltuieli suplimentare. 

4. Participanții s-au întors din stagiu și se află în următoarea situație: se aflau în 
stagiu la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de 
întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, 
nu au stat întreaga perioadă, dar au realizat activități pentru întreaga perioadă 
petrecută acolo, NU au reușit să recupereze nimic din sumele avansate, au 
realizat cheltuieli suplimentare care le-au depășit pe cele prevăzute la capitolul 
bugetar “Transport”.  
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5. Participanții s-au întors din stagiu și se află în următoarea situație: se aflau în 
stagiu la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de 
întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, 
nu au stat întreaga perioadă aprobată, dar au realizat activități pentru întreaga 
perioada petrecută acolo, au reușit să recupereze parțial din sumele avansate, 
au realizat cheltuieli suplimentare care le-au depășit pe cele prevăzute la 
capitolul bugetar “Transport”.  

6. Participanții s-au întors din stagiu și se află în următoarea situație: se aflau în 
stagiu la momentul începerii crizei COVID-19, au găsit un alt mijloc de 
întoarcere acasă decât zborul inițial - acesta este cel cu care au revenit în țară, 
nu au stat întreaga perioadă si NU au realizat activități perioada petrecută 
acolo, au reușit să recupereze parțial din sumele avansate, au realizat cheltuieli 
suplimentare care le-au depășit pe cele prevăzute la capitolul bugetar 
“Transport”.  

7. Participanții nu s-au mai deplasat în  stagiu și se află în următoarea situație: 
mobilitatea s-a decalat la momentul începerii crizei COVID-19, au reușit să 
recupereze parțial sumele avansate. 

8. Participanții nu s-au mai deplasat în stagiu și se află în următoarea situație: 
mobilitatea s-a anulat și NU va mai avea loc ca urmare a crizei COVID-19, au 
reușit să recupereze parțial sumele avansate. 

9. Participanții nu s-au mai deplasat în stagiu și se află în următoarea situație: 
mobilitatea s-a anulat și NU va mai avea loc ca urmare a crizei COVID-19, NU 
au reușit să recupereze nicio parte din sumele avansate. 
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Pentru situațiile 1 și 2 urmați pașii de mai jos: 
 

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul 
creion 

 
 

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”  

 
 

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta 
se introduce textul cu toate explicațiile necesare. 

 
 

4. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile 
referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au 
fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință - in limita 
grantului aprobat per participant si per capitol bugetar. 
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5. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o 
actualizați conform perioadei reale de activitate și inițiați secțiunea de 
editare/introducere a informațiilor necesare. 

 
 

6. Astfel se introduc actualizările/ certificările pentru a prezenta situația reală din 
timpul stagiului. 
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7. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. 
AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare 
și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor 
celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, 
argumentația pentru aceasta situație excepțională. 
 

8. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la 
întreaga perioadă de mobilitate realizată, nu doar la cea de activitate realizată. 
Aceasta înseamnă că se vor referi și la perioada de izolare din țara gazdă. 
 
 

Pentru situația 3 urmați pașii de mai jos: 
 

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul 
creion 

 
 
 
 
 

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”  

 
 

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta 
se introduce textul cu toate explicațiile necesare. 
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4. Se actualizează perioada de mobilitate pentru a o reflecta pe cea reală: 

 
 

5. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile 
referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au 
fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință - in limita 
grantului aprobat per participant si per capitol bugetar. 
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6. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o 
actualizați conform perioadei reale de activitate și inițiați secțiunea de 
editare/introducere a informațiilor necesare. 

 
 

7. Astfel se introduc actualizările/ certificările pentru a prezenta situația reală din 
timpul stagiului. 

 
 

8. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. 
AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare 
și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor 
celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, 
argumentația pentru această situație excepțională. 
 

9. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la 
întreaga perioadă de mobilitate realizată.  
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Pentru situațiile 4 și 5 urmați pașii de mai jos: 
 

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul 
creion 

 
 
 

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”  

 
 

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta 
se introduce textul cu toate explicațiile necesare. 
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4. Se actualizează perioada de mobilitate pentru a o reflecta pe cea reală: 

 
 

5. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile 
referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au 
fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință.  
Dacă sumele le depășesc pe cele aprobate, veți raporta în limita capitolului 
bugetar. Dacă, în mod excepțional, cheltuielile excedentare de transport au fost 
realizate din “Sprijin individual”, nu veți face acest aspect vizibil acum.  
Veți primi o informare clară în acest sens până la raportarea finală. 

 
 
 

6. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o 
actualizați conform perioadei reale de activitate și inițiați secțiunea de 
editare/introducere a informațiilor necesare. 
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7. Astfel se introduc actualizarile/ certificarile pentru a prezenta situatia reala din 
timpul stagiului. 

 
 

8. Pentru cheltuielile realizate pentru transport, care au depășit suma maximă, va 
fi necesar să oferiți explicații suplimentare și în raportul final. AN vă va oferi  
informații privind modul de înregistrare a acestora în timp util înainte 
raportării finale. La acest moment, sumele declarate vor fi în limita celor 
aprobate pe fiecare capitol bugetar, chiar dacă ați cheltuit mai mult la capitolul 
bugetar “Transport”. 
 

9. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie sa le realizați până la acest moment. 
AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare 
și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor 
celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, 
argumentația pentru aceasta situatie exceptionala. 
 

10. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la 
întreaga perioada de mobilitate realizată.  
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Pentru situația 6 urmați pașii de mai jos: 
1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul 

creion 

 
 
 

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”  

 
 

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta 
se introduce textul cu toate explicațiile necesare. 

 
 

4. Se actualizează perioada de mobilitate pentru a o reflecta pe cea reală: 
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5. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile 
referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au 
fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință.  
Dacă sumele le depășesc pe cele aprobate, veți raporta în limita capitolului 
bugetar. Dacă, în mod excepțional, cheltuielile excedentare de transport au fost 
realizate din “Sprijin individual”, nu veți face acest aspect vizibil acum.  
Veți primi o informare clară în acest sens până la raportarea finală. 

 
 
 

6. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o 
actualizați conform realității - aceea că nu ați realizat activități de stagiu. 
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7. Pentru cheltuielile realizate pentru transport, care au depășit suma maximă, va 
fi necesar să oferiți explicații suplimentare și în raportul final. AN vă va oferi 
informații privind modul de înregistrare a acestora în timp util înainte 
raportării finale. La acest moment, sumele declarate vor fi în limita celor 
aprobate pe fiecare capitol bugetar, chiar dacă ați cheltuit mai mult la capitolul 
bugetar “Transport”. 
 

8. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați până la acest moment. 
AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare 
și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor 
celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, 
argumentația pentru aceasta situatie exceptionala. 
 

9. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la 
întreaga perioada de mobilitate realizată.  

 
 
 
Pentru situația 7, în momentul în care va avea loc mobilitatea, urmați pașii de mai jos: 
 

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul 
creion 

 
 

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”  
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3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta 
se introduce textul cu toate explicațiile necesare. 

 
 

4. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile 
referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au 
fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință - în limita grant-
ului aprobat per participant și per capitol bugetar. 
 

 
 
 

 
5. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie să le realizați la momentul 

înregistrării noilor perioade de mobilitate. AN va va anunța în timp util până la 
raportarea finală dacă mai sunt necesare și alte modificări. Nu uitați să păstrați 
dovezi la dosarul proiectului a tuturor celor întâmpinate în perioada de forță 
majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, argumentația pentru aceasta situație 
excepțională. 
 

9. Rapoartele individuale vor fi completate de participanți făcând referire la 
întreaga perioadă de mobilitate realizată, nu doar la cea de activitate realizată. 
Aceasta înseamnă că se vor referi și la perioada de izolare din țara gazdă. 
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Pentru situațiile 8 și 9 urmați pașii de mai jos: 
ATENȚIE!!! Scopul acestei înregistrări este doar de a face dovada unor sume avansate 
pentru o mobilitate care NU a avut loc și NU va avea loc. 

1. Se accesează mobilitatea pentru participantul vizat, dând click pe simbolul 
creion 

 
 
 

2. Se bifează căsuța pentru “Force majeure”  

 
 

3. Se generează o căsuță cu explicații pentru situația de forță majoră - în aceasta 
se introduce textul cu toate explicațiile necesare. 
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4. Se actualizează perioada de mobilitate a avea o singura zi inregistrata: 

 
 

5. Intrați apoi în secțiunea destinată înregistrării certificării Europass și o 
actualizați conform realității - aceea că nu ați realizat activități de stagiu și că 
nu s-a derulat mobilitatea. 

 
 

6. După bifarea căsuței pentru forță majoră, toate secțiunile needitabile 
referitoare la sume, devin EDITABILE. Dacă vreo parte din sumele avansate au 
fost recuperate, aceste căsuțe trebuie actualizate în consecință.  
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7. Acestea sunt toate actualizările ce trebuie sa le realizați până la acest moment. 

AN va va anunța în timp util până la raportarea finală dacă mai sunt necesare 
și alte modificări. Nu uitați să păstrați dovezi la dosarul proiectului a tuturor 
celor întâmpinate în perioada de forță majoră pentru a susține, dacă va fi cazul, 
argumentația pentru aceasta situatie exceptionala. 
 

8. Rapoartele individuale NU vor fi completate de participanți mobilitatea neavând loc.  
 

VI. Proiecte afectate - abordare la nivelul OLS 

În OLS, în acest moment, există o serie de situații problematice: 

1. Mobilitatea s-a realizat parțial și participantii au primit evaluarea finală. 
(Nu se intenționează reluarea mobilității pentru a face și perioada 
rămasă din aceasta).  

2. Mobilitatea s-a realizat parțial și participanții au primit evaluarea finală. 
(Se intenționează – în limita bugetului aprobat – să se reia mobilitatea 
pentru a face și perioada rămasă din aceasta). 

3. Mobilitatea nu s-a mai derulat, dar participantii au accesat licențele de 
curs. Nu s-a reușit actualizarea în timp util a datelor din sistem și 
participanții au primit și evaluarea finală. 

4. Mobilitatea nu s-a mai derulat și participanții nu au accesat licențele de 
curs. Licențele vor fi retransmise de beneficiar când se va decide 
perioada mobilității. 

5. Mobilitatea nu s-a mai derulat sau ar fi fost acum în desfășurare sau în 
perioada imediat următoare, dacă nu ar fi existat situația de forță 
majoră. Nu s-a trimis încă nicio evaluarea finală. Nu s-a reușit 
actualizarea în timp util a datelor din sistem, dar participantii NU primit 
și evaluarea finală. 

Pentru prima situație, participanții pot realiza evaluarea finală în OLS. 

Pentru situațiile 2 și 3 așteptam la acest moment o soluție de le CE pentru a vă 
putea sprijini în demersurile dvs. și în utilizarea eficientă a OLS. 

Pentru situația 4, veți retransmite licențele la momentul potrivit - când decideți 
perioada mobilității cu partenerul. 

Pentru situația 5, am realizat o serie de pași care să vă sprijine și să nu fie cazul să 
pierdeți aceste licențe.  
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Pași de actualizare de mai jos pot fi realizați NUMAI în cazul în care nu s-a trimis de 
către sistem către participant evaluarea finală a pregătirii lingvistice: 

1. După ce accesez OLS, merg în secțiunea destinată utilizării OLS pe Participant. 
2. Mă îndrept către datele de început și de final ale mobilităților. 

 

3. Dau click pe data de final. Întotdeauna se începe editarea perioadei cu data de 
final a mobilității. În caz contrar se primește mesaj de eroare care anunță că 
data de începere nu poate fi mai târziu decât cea de final a mobilității. 

 

 

 

 

 



21 
 

4. Când dau click pe această dată, ea devine editabilă. Va fi necesar să mut cursorul 
pe luna de final a mobilității. 

 

5. Luna editabilă o pot atunci schimba – fie manual, fie din calendarul care îmi 
apare. 

6. Când selectez luna de final pentru mobilitate, trebuie să am în vedere ca aceasta 
să nu depășească ultima luna a implementării proiectului – altfel veți primi un 
mesaj de eroare. 

 

7.       Reiau pașii de mai sus și pentru luna de început a mobilității. 
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!!! În cazul în care nu există încă o modificare a perioadei proiectului, trebuie să 
decalez datele de final și de început la ultimele luni din proiect, pentru a mă asigura că 
participanții nu vor primi evaluarea finală. Este important de notat că, în cazul în care 
voi prelungi proiectul, aceste perioade de mobilitate introduse în OLS vor trebui 
actualizate. 

Dacă durata proiectului a fost deja modificată la cererea beneficiarului, acesta va putea 
vizualiza noua durata în MT+ la accesarea proiectului. (Nu există legătură între MT+ 
și OLS, dar, datele actualizate de AN în sistemul intern, se actualizează și pe 
platformele unde se găsește proiectul beneficiarului.) 

 !!! Acești pași se reiau pentru fiecare participant înregistrat.  

 

VII. Informații utile puse la dispoziție de Comisia Europeană și AN 

Centrul European pentru Controlul Bolilor: https://ecdc.europa.eu/en 

Comisia Europeană, website dedicat Coronavirus: https://europa.eu/!dR98NJ 

World Health Organisation: https://www.who.int/ 

Știre suspendarea mobilităților: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/742 

Știre implicații Coronavirus: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/727 

Știre Program restricționat de lucru (AN): 
https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/743 

Știre Întreruperea mobilităților: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/749 

 


