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Acord de finanțare PC 7 
ANEXA III – Acțiuni ERA-NET Plus 

 
 
III.1 - Definiții 
 
În afară de definițiile prevăzute la articolul II.1, se aplică următoarele definiții prezentului acord 
de finanțare: 
 
1. Apel comun înseamnă un apel [unic] pentru propuneri transnaționale de cercetare lansat de 
consorțiu, incluzând toate aspectele necesare pentru implementarea și gestionarea apelului 
comun. 
 
2. Proiecte transnaționale înseamnă proiecte finanțate din apelul comun care implică cel puțin 
două entități juridice independente provenind din două state membre sau state asociate diferite.  
 
3. Listă comună de selecție a proiectelor transnaționale înseamnă lista proiectelor 
transnaționale selecționate în mod oficial de către consorțiu pe baza criteriilor descrise la articolul 
III.7 alineatul 3. Lista comună de selecție a proiectelor transnaționale constituie principalul 
rezultat care trebuie furnizat în cadrul proiectului. 
 
 
 
III.2 – Durata proiectului 
 
Durata totală a proiectului nu depășește 5 ani de la data de începere a proiectului. 
 
 
 
III.3 – Obligații de execuție specifice pentru fiecare beneficiar 
 
În afară de condițiile de la articolul II.3, fiecare beneficiar furnizează Comisiei, odată cu lista 
comună de selecție a proiectelor transnaționale, angajamentul formal, semnat de către 
reprezentantul său autorizat, de a identifica contribuția sa specifică pentru asigurarea finanțării 
naționale totale necesare pentru proiectele transnaționale.  
 
 
 
III.4 – Contribuția financiară comunitară 
 
1. Contribuția financiară comunitară se limitează la [maximum 33 %] din bugetul total alocat 
proiectelor transnaționale selecționate. 
 
2. Contribuția financiară comunitară se determină pe baza: 
 



Version 2, 22.04.2009
 

 2

– rambursării costurilor eligibile pentru activitățile legate de implementarea și gestionarea 
apelului comun. Cu toate acestea, contribuția financiară comunitară nu depășește maximul 
prevăzut în anexa I. 
 
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului II.14 alineatul 1 litera c), costurile eligibile pot fi 
angajate numai până în momentul primirii confirmate de către Comisie a listei comune de selecție 
a proiectelor transnaționale.  
 
– rambursării costurilor eligibile sub forma unei contribuții proporționale convenite la punerea 
în comun la nivel național a fondurilor pentru activitățile legate de finanțarea proiectelor 
transnaționale selecționate. Această contribuție proporțională convenită este stabilită la 
[maximum 33 %] din bugetul total alocat proiectelor transnaționale selecționate, excluzând 
costurile eligibile pentru activități legate de implementarea și gestionarea apelului comun. 
 
3. Consorțiul se asigură că finanțarea totală alocată oricăruia dintre proiectele transnaționale 
respectă regulile de concurență. 
 
4. În cazul în care un beneficiar nu își respectă angajamentul de a contribui cu partea convenită la 
bugetul total alocat finanțării proiectelor transnaționale, contribuția financiară comunitară este 
redusă corespunzător, cu excepția cazului în care alți beneficiari își majorează în consecință 
finanțarea națională pentru lista comună de selecție a proiectelor transnaționale. 
 
 
 
III.5 – Modalități de plată specifice 
 
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului II.6, Comisia efectuează următoarele plăți:  
 
a) O primă prefinanțare de [se introduce suma] EUR ([se introduce suma în litere] euro), astfel 
cum se prevede la articolul 6. Această primă prefinanțare acoperă costurile eligibile pentru 
activitățile legate de implementarea și de gestionarea apelului comun, în conformitate cu articolul 
III.7. 
 
b) A doua prefinanțare de [se introduce suma] EUR ([se introduce suma în litere] euro) 
corespunzătoare celei de-a doua perioade de raportare definite la articolul 4 și indicate în tabelul 
cuprinzând defalcarea indicativă a costurilor pentru această perioadă din anexa I. Se convine ca 
această a doua prefinanțare să reprezinte contribuția comunitară pentru completarea finanțării 
proiectelor transnaționale pe primele 12 luni. 
 
c) Plățile intermediare, după fiecare perioadă de raportare, egale cu contribuția comunitară 
corespunzătoare sumei acceptate, pe baza finanțării verificate și plătite de către consorțiu pentru 
proiectele transnaționale, pentru fiecare perioadă de raportare.  
 
d) Plata finală a contribuției financiare comunitare în conformitate cu articolul II.6.c). 
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III.6 – Modificări în alcătuirea consorțiului 
 
În afară de condițiile prevăzute la articolul II.36, orice cerere de adăugare sau eliminare a unui 
beneficiar se prezintă Comisiei cel târziu la data publicării apelului comun.  
 
 
III.7 – Implementarea și gestionarea apelului comun 
 
1. Consorțiul publică apelul comun în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul II.35 
alineatul 2. 
 
2. Apelul comun se implementează conform unei proceduri în două etape. Prima etapă poate fi 
organizată în mod descentralizat. Etapa a doua urmează principiile unei evaluări internaționale 
unice inter pares (peer review), conform descrierii de la alineatul 3. 
 
3. Consorțiul evaluează propunerile primite, fiind asistat de cel puțin trei experți independenți 
numiți de către consorțiu, pe baza cel puțin a următorului set de criterii: 
 

- Excelența științifică și/sau tehnologică - Calitatea proiectului transnațional (prag 3/5) 
• Validitatea conceptului și calitatea obiectivelor 
• Progrese în raport cu stadiul actual al progresului tehnologic 
• Calitatea și eficacitatea metodologiei științifice și tehnologice și a planului de lucru 

aferent 
 

- Calitatea și eficiența implementării și a gestionării (prag 3/5) 
• Caracterul adecvat al procedurilor și al structurii de gestionare 
• Calitatea și experiența pertinentă a participanților individuali 
• Calitatea consorțiului în ansamblu (inclusiv complementaritate, echilibru) 
• Alocarea adecvată și justificarea resurselor angajate (buget, personal, echipament) 
 

- Impactul potențial (prag 3/5) 
• Contribuția, la nivel european și/sau internațional, la impactul preconizat menționat în 

programul de lucru al PC7 pentru tema/activitatea respectivă 
• Caracterul adecvat al măsurilor de diseminare și/sau exploatare a rezultatelor proiectelor 

transnaționale, precum și gestionarea proprietății intelectuale. 
 
4. Apelul comun rămâne deschis pentru prezentarea de propuneri de către părțile interesate pentru 
o perioadă de cel puțin opt săptămâni pentru întreaga procedură în două etape. 
 
5. Consorțiul se asigură că pe parcursul procedurilor de evaluare și de selecție din cadrul apelului 
comun se respectă principiul confidențialității. 
 
6. Fiecare beneficiar și, după caz, fiecare parte terță identificată la articolul 7 asigură că granturile 
acordate entităților juridice participante la proiectele transnaționale: 
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a) se supun principiilor transparenței și tratamentului echitabil;  
b) nu sunt cumulative, implică cofinanțare și nu sunt acordate retroactiv;  
c) nu au drept scop sau efect producerea de profit pentru entitățile juridice participante la 
proiectele transnaționale. 

 
7. Fiecare beneficiar și, după caz, fiecare parte terță  identificată la articolul 7 efectuează 
activități de verificare, în conformitate cu normele lor respective de finanțare, a costurilor 
eligibile suportate de entitățile juridice participante la proiectele transnaționale înainte de orice 
rambursare și efectuează audituri în conformitate cu normele lor naționale.  Acestea transmit 
coordonatorului, pentru fiecare perioadă de raportare, o declarație semnată prin care se confirmă 
sumele din grant vărsate și faptul că costurile eligibile au fost rambursate după verificarea 
conformității acestora cu normele naționale de finanțare aplicabile. Aceștia țin, de asemenea, la 
dispoziția coordonatorului, a Comisiei (inclusiv OLAF) și a Curții de Conturi, acordul semnat cu 
entitățile juridice participante la proiectele transnaționale, precum și toate informațiile și 
documentele necesare cu privire la normele naționale de finanțare și la sistemul de verificare, 
inclusiv auditurile relevante efectuate asupra entităților juridice participante la proiectele 
transnaționale. 
 
8. Fiecare beneficiar ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja fondurile comunitare, în 
special în scopul prevenirii neregulilor, fraudei și a oricărei alte activități ilegale. În caz de 
suspiciune de fraudă sau de nereguli, Comisia poate cere beneficiarilor să efectueze audituri 
asupra entităților juridice participante la proiectele transnaționale. 
 
 
III.8 – Audituri și controale financiare 
 
Fiecare beneficiar se asigură că dispozițiile articolului II.3 litera c) se aplică totodată entităților 
juridice participante la proiectele transnaționale.  
Fiecare beneficiar se asigură că condițiile care îi sunt aplicabile în conformitate cu articolul II.22 
alineatele 1–5, 7 și 8 sunt totodată aplicabile mutatis mutandis entităților juridice participante la 
proiectele transnaționale. 
 


