
 1

ACORD COMPLEMENTAR  
(Asistenţă pentru cercetarea de frontieră) 

 
[numele entităţii juridice care găzduieşte şi angajează cercetătorul principal], (denumit în 
continuare „beneficiar”), 
 
pe de o parte, şi  
 
[numele cercetătorului principal, naţionalitatea, nr. paşaportului], (denumit în continuare 
„cercetătorul principal”), 
 
pe de altă parte,  
 
Convin cu privire la următorii termeni şi condiţii şi acceptă integral termenii acordului de 
finanţare (acordul de finanţare CEC nr…), care au acelaşi înţeles în cadrul prezentului acord. 
1 
 
 

1.  Sfera de aplicare a acordului  
[ Această secţiune trebuie să cuprindă cel puţin:] 
 
Prezentul acord stabileşte condiţiile de punere în aplicare a proiectului „[denumirea completă 
a proiectului]” (denumit în continuare „proiectul”), precum şi drepturile şi obligaţiile 
respective ale cercetătorului principal şi ale beneficiarului. Sunt considerate nule dispoziţiile 
prezentului acord complementar care nu sunt conforme cu acordul de finanţare. 
 
 
 
 
 
 

2. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului  
[ Această secţiune trebuie să cuprindă cel puţin:] 
 
Beneficiarul: 
 

1. sprijină cercetătorul principal în conducerea echipei şi îi oferă asistenţă administrativă 
necesară, în special în ceea ce priveşte: 

a. comunicarea, la timp şi în mod clar, a informaţiilor financiare; 

b. gestionarea generală şi raportarea financiară; 

c. consilierea cu privire la strategiile interne ale beneficiarilor şi la 
politicile CEC sau ale Comisiei; 

d. organizarea reuniunilor din cadrul proiectului, precum şi logistica 
generală a acestuia. 

                                                 
1 Prin acord de finanţare se înţelege acordul privind finanţările CEC pentru cercetarea de frontieră, inclusiv 
anexele la acesta, încheiat între beneficiar şi Comisie în temeiul celui de-al şaptelea Program-cadru (PC7). 
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2. oferă cercetătorului principal şi membrilor echipei acestuia asistenţă în materie de 
cercetare pe toată durata proiectului, în conformitate cu anexa I, în special în ceea ce 
priveşte infrastructura, echipamentele, produsele şi alte servicii necesare derulării 
activităţilor de cercetare;  

 
3. se asigură că cercetătorul principal şi membrii echipei acestuia beneficiază, cu scutire 

de la plata de redevenţe, de drepturi de acces la informaţiile preexistente şi la 
informaţiile generate necesare activităţilor desfăşurate de aceştia în cadrul proiectului, 
specificate în anexa I; 

4. garantează cercetătorului principal condiţii contractuale adecvate, în special în ceea ce 
priveşte: 

a. dispoziţiile privind concediul anual, concediul medical şi concediul 
pentru creşterea copilului; 

b. standardele de sănătate şi siguranţă la locul de muncă; 

c. sistemul general de asigurări sociale, cum ar fi drepturile la pensie. 

6. asigură cercetătorului principal autonomia ştiinţifică necesară, în special în ceea ce 
priveşte: 

 
a. alegerea altor membri ai echipei, găzduiţi şi angajaţi de beneficiar sau de 

alte entităţi juridice, conform profilurilor necesare derulării activităţilor 
de cercetare, inclusiv acţiunile de publicitate aferente; 

 
b. controlul asupra bugetului în ceea ce priveşte utilizarea acestuia în scopul 

îndeplinirii obiectivelor ştiinţifice; 
 

c. dreptul de a transmite Comisiei rapoarte ştiinţifice; 
 

d. dreptul de a publica în calitate de autor principal şi de a invita în calitate 
de coautori numai persoanele care au contribuit în mod considerabil la 
activitatea raportată. 

7. informează cercetătorul principal cu privire la orice situaţii care afectează punerea în 
aplicare a proiectului sau care ar putea determina suspendarea sau rezilierea acordului 
de finanţare; 

8. sub rezerva respectării legislaţiei naţionale în vigoare şi a obţinerii aprobării Comisiei, 
transferă către un beneficiar nou întregul proiect sau o parte a acestuia, precum şi 
prefinanţarea neinclusă într-o cerere de decont acceptată, în cazul în care cercetătorul 
principal este hotărât să transfere proiectul respectivului beneficiar nou. Beneficiarul 
depune o cerere de modificare justificată sau informează Comisia în cazul în care se 
opune transferării proiectului. 

 
 
 

3. Drepturile şi obligaţiile cercetătorului principal 
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[Această secţiune trebuie să cuprindă cel puţin:] 
 
 

Cercetătorul principal:  
 
1. 

a) ia toate măsurile adecvate pentru supravegherea eficientă a execuţiei ştiinţifice şi 
tehnologice a proiectului; 

b) este responsabil de întocmirea rapoartelor ştiinţifice şi contribuie în mod eficient la 
redactarea rapoartelor de gestiune financiară a proiectului; 

c) informează în timp util beneficiarul cu privire la orice eveniment sau schimbare de 
situaţie care ar putea afecta execuţia acordului de finanţare, în special: 

- un transfer preconizat al proiectului către un beneficiar nou;  

- orice modificare a informaţiilor care au stat la baza semnării acordului 
complementar, menţionate la articolul 2 din acordul de finanţare CEC; 

- orice modificare a informaţiilor care au stat la baza acordării finanţării 
CEC privind cercetarea de frontieră; 

- orice motive personale cu impact asupra punerii în aplicare a proiectului. 
d) respectă normele de confidenţialitate, în conformitate cu articolul II.9 din acordul 

de finanţare CEC. 

e) menţionează, în cadrul oricăror activităţi de diseminare, precum şi în publicaţiile 
conexe sau în orice alt mijloc de comunicare, sprijinul acordat de Comunitate 
pentru o finanţare CEC privind cercetarea de frontieră, în conformitate cu articolul 
II.12 din anexa II la acordul de finanţare CEC. 

2. respectă drepturile de proprietate intelectuală ale beneficiarului pe durata proiectului şi 
după terminarea acestuia. 

3.  în cazul în care hotărăşte să transfere proiectul unui beneficiar nou, cercetătorul principal 
îi prezintă beneficiarului în ce măsură se transferă proiectul. Acesta îi prezintă, de 
asemenea, beneficiarului modalităţile de realizare a transferului către noul beneficiar. 

4. în caz de transfer al proiectului către un beneficiar nou, îi transmite beneficiarului o 
declaraţie în care sunt prezentate în mod detaliat rezultatele cercetării efectuate până în 
momentul transferului proiectului, o copie a respectivei declaraţii fiind transmisă 
Comisiei.  

 
 
 

4. Confidenţialitate, cunoştinţe şi drepturi de proprietate intelectuală 
[Această secţiune trebuie să cuprindă cel puţin:] 
 
 
[Această secţiune poate cuprinde alte dispoziţii încheiate între beneficiar şi cercetătorul 
principal pe durata desfăşurării activităţilor şi ulterior, referitoare la drepturile de 
proprietate intelectuală, în special accesul la informaţiile preexistente, utilizarea 
informaţiilor generate, publicitatea şi confidenţialitatea. Acestea trebuie să fie compatibile 
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cu dispoziţiile prevăzute în anexa II la acordul de finanţare şi cu condiţiile de angajare a 
cercetătorului principal.] 
 
 
 

5. Diverse 
[Această secţiune trebuie să cuprindă cel puţin:] 
 
Dreptul [numele ţării] se aplică prezentului acord. Orice litigiu rezultat din aplicarea 
prezentului acord se soluţionează în [numele ţării].  
 
Prezentul acord se încheie în trei exemplare, unul pentru cercetătorul principal, unul pentru 
beneficiar şi unul pentru Comisie. 
 
 
 

6. Anexe 
 
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul acord: 
 
Acordul de finanţare CEC nr.….., inclusiv în special: 

• Anexa I (Descrierea activităţii) 
• Anexa II (Condiţii generale CEC) 

 
 
 
 
Încheiat la [numele localităţii] în trei exemplare originale, în limba engleză. 
 
Pentru beneficiar       
 
 
Semnătura reprezentantului legal    Semnătura cercetătorului 
principal 
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