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1. PARTICIPAREA JRC 

1. [Uniunea] [Euratom] derulează o parte a proiectului prin intermediul Centrului Comun de Cercetare 
(JRC), sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții: 

(a) În sensul prezentului acord de finanțare, JRC este considerat o organizație de cercetare. 

(b) În sensul prezentului acord de finanțare, JRC este considerat beneficiar. Are aceleași drepturi și 
obligații ca și ceilalți beneficiari și este membru al consorțiului identificat la articolul 1.1. 

(c) O sumă de [se introduce suma] EUR [se introduce suma în litere EUR] din prefinanțarea 
menționată la articolul 6 este rezervată de Comisie pentru JRC. 

JRC convine astfel ca suma de [se introduce suma] EUR [se introduce suma în litere] EUR, 
aferentă contribuției beneficiarilor la Fondul de garantare menționat la articolul II.20 și 
reprezentând [5%] din contribuția financiară maximă a [Uniunii] [Euratom] destinată JRC, astfel 
cum este menționat în anexa I, este transferată în numele acestuia de către Comisie din această 
parte a prefinanțării în contul Fondului de garantare. 

(d) În afară de documentele menționate la articolul II.4, consorțiul informează Comisia cu privire la 
valoarea fiecărei plăți menționate la articolul II.6.b și II.6.c care urmează să fie transferată de 
Comisie în contul JRC. 

(e) Prezentul acord de finanțare are prioritate față de orice acord de consorțiu semnat de Comisie, 
reprezentată de JRC. 

2. În cadrul Comisiei, relațiile dintre DG […] și JRC sunt reglementate de un acord administrativ, astfel 
cum este menționat în anexa […] la acordul de finanțare, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți 
beneficiari. 

 

2. ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE (regulament general)  

1. Arbitrajul 

a. Orice litigiu între Comisie („partea”) și o organizație sau mai multe organizații internaționale 
(„partea”) care acționează ca beneficiar(i) (denumiți în mod colectiv „părțile” în prezentul articol 
din acordul de finanțare), legat de acordul de finanțare și care nu poate fi soluționat în mod 
amiabil este deferit unui comitet de arbitraj, în conformitate cu procedura specificată mai jos.  

b. În momentul notificării celeilalte părți cu privire la intenția de a recurge la arbitraj, partea care 
notifică informează, de asemenea, cealaltă parte cu privire la arbitrul pe care îl desemnează. A 
doua parte își desemnează arbitrul în termen de o lună de la respectiva notificare scrisă. 

De comun acord și în termen de trei luni de la desemnarea arbitrului celei de-a doua părți, cei 
doi arbitri numesc un al treilea arbitru care va fi președintele comitetului de arbitraj, cu excepția 
cazului în care cele două părți convin asupra unui singur arbitru.  

c. În termen de o lună de la numirea celui de-al treilea arbitru, părțile convin cu privire la termenii 
de referință ai comitetului de arbitraj, inclusiv procedura de urmat. 

d. Procedurile de arbitraj se desfășoară la Bruxelles. 

e. Comitetul de arbitraj aplică dispozițiile acordului de finanțare. Comitetul de arbitraj prezintă în 
hotărârea arbitrală motivele detaliate care stau la baza deciziei sale. 

f. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie pentru părți, care convin astfel în mod expres să 
renunțe la orice formă de recurs sau revizuire.  
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g. Cheltuielile, inclusiv onorariile rezonabile suportate de părți pentru orice arbitraj de acest fel, sunt 
repartizate între părți de către comitetul de arbitraj. 

2. Certificate privind declarațiile financiare și/sau metodologia  

În temeiul articolului II.4.4, certificatele privind declarațiile financiare și/sau metodologia, care 
urmează să fie furnizate de o organizație internațională pot fi stabilite de auditorul intern sau extern 
obișnuit al acesteia, în conformitate cu propriile norme și proceduri financiare interne. 

3. Controale și audituri 

Organismele competente ale Uniunii Europene adresează directorului general al organizației 
internaționale în cauză toate cererile de controale sau audituri în temeiul dispozițiilor articolului II.22.  

Organizația internațională pune la dispoziția organismelor competente ale Uniunii Europene, la 
cerere, toate informațiile financiare relevante, inclusiv situațiile conturilor aferente acțiunii, atunci când 
acestea sunt stabilite de organizația internațională respectivă sau de un subcontractant. În 
conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și cu Regulamentul 
financiar al Comunității Europene, organismele competente ale Uniunii Europene pot întreprinde 
verificări, inclusiv verificări la fața locului, referitoare la acțiunea finanțată de Uniunea Europeană sau 
Euratom. 

Orice control sau audit se realizează în mod confidențial. 

4. Drept aplicabil 
Fără a aduce atingere legislației aplicabile la nivel subsidiar, menționată la articolul 9 primul alineat, 
prezentul acord de finanțare este reglementat la un nivel subsidiar de [se introduce legislația unui stat 
membru sau a unei țări EFTA].  
 

5. Privilegii și imunități 

Nimic din prezentul acord de finanțare nu trebuie interpretat ca o renunțare la privilegii sau imunități 
acordate [se introduce denumirea organizației internaționale] prin documentele sale constitutive sau 
în temeiul dreptului internațional. 

 

3.  ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE [numai în cazul agențiilor specializate și al organizațiilor 
internaționale ale sistemului ONU care au aderat la acordul-cadru financiar și administrativ (FAFA) 
al ONU-CE din 29.4.2003] 

1. Soluționarea litigiilor 

Orice litigiu între Comisie și [numele beneficiarului] este soluționat în conformitate cu articolul 14 din 
acordul-cadru financiar și administrativ încheiat la 29.4.2003 între Comunitate, reprezentată de 
Comisie, și Organizația Națiunilor Unite (denumit în continuare „acordul FAFA”) la care [numele 
beneficiarului] a aderat la [data]. 

2. Certificate privind declarațiile financiare și/sau metodologia, controalele și auditurile 

În ceea ce privește [numele beneficiarului], „Acordul privind aplicarea clauzei de verificare în cazul 
operațiunilor administrate de Organizația Națiunilor Unite și finanțate sau cofinanțate de Comunitatea 
Europeană”, anexat la acordul FAFA, are prioritate față de prezentul acord de finanțare și, în special, 
față de articolele II.4.4, II.22 și II.23. 

3. Drept aplicabil 
Fără a se aduce atingere legislației aplicabile la nivel subsidiar menționate la articolul 9 primul 
alineat, prezentul acord de finanțare este reglementat la nivel subsidiar de [se introduce legislația 
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unui stat membru sau a unei țări AELS] [și, acolo unde este cazul, de statutul organizațiilor 
internaționale în cauză, de principiile generale care guvernează dreptul organizațiilor internaționale și 
normele dreptului internațional general].  

4. Privilegii și imunități 
Nimic din prezentul acord de finanțare nu trebuie interpretat ca o renunțare la privilegii sau imunități 
acordate [se introduce numele organizației internaționale] prin documentele sale constitutive sau în 
temeiul dreptului internațional. 

 

4. ACȚIUNI DE COORDONARE ȘI SPRIJIN (ACS) DESTINATE SPRIJINIRII ACTIVITĂȚILOR DE 
CERCETARE CU BENEFICIAR UNIC  

Toate trimiterile la „beneficiari”, la „consorțiu” sau la „coordonator” incluse în prezentul acord de finanțare 
și în anexele la acesta se interpretează ca referințe la „beneficiar”. 

 

5. EVALUAREA PROIECTULUI  

1. Se realizează o evaluare a proiectului [la jumătatea perioadei de derulare a proiectului] [și/sau la 
sfârșitul proiectului]. 

2. Cu cel puțin două luni înainte de data evaluării, Comisia informează consorțiul, în conformitate cu 
articolul 8, cu privire la modalitățile de evaluare a proiectului, inclusiv, după caz, cu privire la orice 
reuniune pe care o poate propune spre convocare și pe care o poate cere consorțiului să o 
organizeze. [În conformitate cu articolul II.3.h, Comisia cere fiecărui beneficiar să participe la o 
asemenea reuniune.] 

Costurile suportate de consorțiu în legătură cu evaluarea proiectului sunt eligibile în temeiul 
activității menționate la articolul II.16.5. 

3. Evaluarea proiectului se realizează pe baza îndeplinirii, în mod adecvat, a rezultatelor și a etapelor 
cheie enumerate în anexa I, precum și a progreselor descrise în raportul periodic pentru perioada 
luată în considerare. 

 

6. TERMENUL DE PLATĂ A PREFINANȚĂRII 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, prefinanțarea nu se plătește mai devreme de 45 de zile 
înaintea datei de început a proiectului. 

 

7. LIMITA RATELOR DE RAMBURSARE PENTRU ANUMIȚI BENEFICIARI ȘI ANUMITE ACTIVITĂȚI 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului II.16, rata de rambursare pentru [numele 
beneficiarului/beneficiarilor] cu privire la [activități de cercetare și dezvoltare tehnologică] [și] [activități 
demonstrative] [și] [alte activități] poate atinge maximum [se introduce procentul % (< decât cel menționat 
la articolul II.16)]. 

 

8. BENEFICIARI CU CHELTUIELI GENERALE FORFETARE DE PÂNĂ LA 20% 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului II.15, procentul cheltuielilor generale pentru beneficiarul 
[nume] este stabilit la [x<20%] din totalul costurilor eligibile directe, cu excepția costurilor eligibile directe 
aferente subcontractării și a costurilor cu resursele puse la dispoziție de terți care nu sunt folosite la sediul 
beneficiarului. 
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9.  BENEFICIARI CU COSTURI SUPORTATE LEGATE DE PROIECT, DAR FĂRĂ CONTRIBUȚIA UE 
SAU EURATOM (de exemplu, de obicei din țări terțe)  

1. La stabilirea contribuției financiare a [Uniunii] [Euratom] nu se iau în considerare costurile suportate 
de următorul sau următorii beneficiari:  

  ---[numele beneficiarului] 

2. Partea B din anexa II, cu excepția articolelor II.23, II.25.2 și II.25.3, precum și orice alte dispoziții 
financiare sau privind plățile, conținute în acordul de finanțare, nu se aplică beneficiarului sau 
beneficiarilor menționați la alineatul anterior. Beneficiarul sau beneficiarii menționați la alineatul 
anterior nu trebuie să prezinte, în mod special, rapoartele menționate la articolul II 4.1.c și II.4.4 și nu 
face/fac obiectul auditurilor și controalelor financiare menționate la articolul II.22. 

3. La furnizarea de servicii sau resurse unui alt beneficiar, acesta sau aceștia sunt considerați parte sau 
părți terțe în scopul aplicării articolului II.3 literele (c) și (d). 

 

10. TERȚI ÎN RELAȚIE CU UN BENEFICIAR [Unități mixte de cercetare (Unités Mixtes de Recherche, 
unités propres de recherche, etc.) GIEE / grupări/ entități afiliate] 

1. Următorii terți sunt în relație cu [numele beneficiarului]  

 --[numele entității juridice] 

 --[numele entității juridice] 

2. Acest beneficiar poate percepe costurile suportate de terții menționați anterior pentru îndeplinirea 
proiectului, în conformitate cu dispozițiile acordului de finanțare. Contribuțiile în cauză nu vor fi 
considerate venituri generate de proiect.  

Terții identifică mutatis mutandis costurile aferente proiectului, în conformitate cu dispozițiile din 
partea B a anexei II la acordul de finanțare. Fiecare terț își percepe costurile eligibile în conformitate 
cu principiile stabilite la articolele II.14 și II.15. Beneficiarul pune la dispoziția Comisiei:  

- o declarație financiară individuală din partea fiecărui terț în formatul specificat în formularul C. 
Aceste costuri nu vor fi incluse în formularul C al beneficiarului. 

- certificate privind declarațiile financiare și/sau metodologia din partea fiecărui terț, în conformitate cu 
dispozițiile relevante din prezentul acord de finanțare. 

- o sinteză a raportului financiar care reunește suma costurilor eligibile suportate de terți și de 
beneficiar, astfel cum este menționat în declarațiile financiare individuale ale acestora, și care se 
anexează la formularul C al beneficiarului.  

În momentul depunerii rapoartelor menționate la articolul II.4, consorțiul identifică activitatea realizată 
și resursele folosite de fiecare terț și precizează legătura existentă cu beneficiarul corespunzător. 

3. Eligibilitatea costurilor terților percepute de beneficiar face obiectul controalelor și auditurilor 
efectuate de terți, în conformitate cu articolele II.22 și 23. 

4.  Beneficiarul este singurul responsabil, față de [Uniune] [Euratom] și de ceilalți beneficiari, pentru terții 
aflați în legătură cu acesta. Beneficiarul se asigură că terții respectă dispozițiile acordului de 
finanțare. 
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11.  Pentru UE – NOTIFICARE CĂTRE COMISIE, NECESARĂ ÎN CAZUL UNUI TRANSFER PRECONIZAT 
DE PROPRIETATE ȘI/SAU AL UNEI CESIONĂRI PRECONIZATE A UNEI LICENȚE EXCLUSIVE 

1. Atunci când, pe perioada proiectului și pe o perioadă de X ani de la încetarea acestuia, un beneficiar 
intenționează să transfere proprietatea asupra informațiilor generate sau să acorde o licență 
exclusivă cu privire la acestea unui terț stabilit într-o țară terță neasociată la Cel de-al șaptelea 
program-cadru, respectivul beneficiar informează Comisia cu 90 de zile înaintea transferului sau a c 
preconizate. 

O notificare poate să se refere numai la informațiile generate existente și definite în mod precis. 
Aceasta trebuie să includă detalii suficiente cu privire la respectivele informații generate, la viitorul 
cesionar sau titular al licenței, la (potențiala) utilizare a informațiilor generate și la posibilele drepturi 
de acces la acestea. În plus, trebuie inclusă o evaluare motivată a impactului transferului sau al 
cesiunii preconizate asupra competitivității economiei europene, al concordanței cu principiile etice și 
al implicațiilor din punct de vedere al securității. 

În orice moment, Comisia poate să informeze beneficiarul asupra faptului că o notificare nu este 
completă sau să solicite informații suplimentare. Nu va avea loc niciun transfer sau cesionare până 
ce Comisia nu va fi avut oportunitatea, în intervalul stabilit la alineatul următor, de a-și exprima 
opoziția. 

2. Comisia poate să se opună transferului de proprietate asupra informațiilor generate sau cesionării 
preconizate a unei licențe exclusive privind informațiile generate în termen de 60 de zile de la 
primirea unei notificări complete sau, după caz, de la primirea informațiilor suplimentare solicitate, în 
cazul în care consideră că transferul sau cesiunea preconizată, nu este conform cu interesele de 
dezvoltare a competitivității economiei europene sau nu respectă principiile etice sau implicațiile în 
materie de securitate. 

În astfel de cazuri, transferul sau cesiunea nu are loc decât în cazul în care Comisia s-a asigurat că 
vor fi luate măsurile de siguranță corespunzătoare și a autorizat în scris transferul sau cesiunea în 
cauză. 
 

[Numai pentru acordurile de finanțare cu beneficiari multipli, dacă este necesar 
 3. Fără a aduce atingere articolelor II.27.4 și II. 32.8 și alineatului 2 de mai sus, Comisia nu obiectează 

la transferurile de proprietate asupra informațiilor generate sau la cesionarea unei licențe exclusive 
cu privire la informațiile generate către beneficiari care nu primesc o contribuție financiară din partea 
Uniunii, atâta vreme cât transferul sau cesiunea preconizată vizează informații generate de aceștia. 
În cazul acestor transferuri sau cesiuni nu este necesară notificarea Comisiei menționată la alineatul 
1 de mai sus.] 
 

11bis.  Pentru EURATOM – NOTIFICARE CĂTRE COMISIE, SOLICITATĂ ÎN CAZUL UNUI TRANSFER 
PRECONIZAT DE PROPRIETATE ȘI/SAU AL UNEI CESIONĂRI PRECONIZATE A UNEI 
LICENȚE 

1) Atunci când, pe perioada proiectului și pe o perioadă de X1 ani după încetarea acestuia, un beneficiar 
intenționează să transfere proprietatea asupra informațiilor generate sau să acorde o licență cu 
privire la acestea unui terț stabilit într-o țară terță neasociată la Cel de-al șaptelea program-cadru, 
respectivul beneficiar informează Comisia cu 90 de zile înaintea transferului sau cesiunii preconizate. 
Cu toate acestea, sunt excluse de la această cerință suplimentară de notificare transferurile și 
cesiunile preconizate de beneficiari care nu primesc o contribuție financiară din partea Euratom, cu 
condiția ca transferul sau cesiunea în cauză să se refere la informațiile generate de aceștia. 

                                                 
1 A se stabili în funcție de domeniul, de obiectivele și de rezultatele de cercetare preconizate ale proiectului. 
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O notificare poate să se refere numai la informațiile generate existente și definite în mod precis. 
Aceasta trebuie să includă detalii suficiente cu privire la respectivele informații generate, la viitorul 
cesionar sau titular al licenței, la (potențiala) utilizare a informațiilor generate și la posibilele drepturi 
de acces la acestea. În plus, trebuie inclusă o evaluare motivată cu privire la impactul transferului sau 
al cesiunii preconizate asupra competitivității economiei europene, la concordanța cu principiile etice 
și la implicațiile acestora în ceea ce privește interesele de apărare ale statelor membre în sensul 
articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom). 

În orice moment, Comisia poate să informeze beneficiarul asupra faptului că o notificare nu este 
completă sau să solicite informații suplimentare. Nu va avea loc niciun transfer sau cesionare până 
ce Comisia nu va fi avut oportunitatea, în intervalul stabilit la alineatul următor, de a-și exprima 
opoziția. 

2) Comisia poate să se opună transferului de proprietate asupra informațiilor generate sau cesionării 
preconizate a unei licențe privind informațiile generate în termen de 60 de zile de la primirea unei 
notificări complete sau, după caz, de la primirea informațiilor suplimentare solicitate, în cazul în care 
consideră că transferul, respectiv cesiunea preconizată, nu este conform cu interesele de dezvoltare 
a competitivității economiei europene sau nu respectă principiile etice sau interesele de apărare ale 
statelor membre în sensul articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei 
Atomice (Euratom). 

În astfel de cazuri, transferul sau acordarea nu are loc decât în cazul în care Comisia s-a asigurat că 
vor fi luate măsurile de siguranță corespunzătoare și a autorizat în scris transferul sau acordarea în 
cauză. 

  

12.  LIPSA DREPTURILOR DE ACCES PENTRU FILIALE  

Articolul II.34 alineatul 3 privind drepturile de acces pentru filiale nu se aplică prezentului acord de 
finanțare. 

 

13. DEONTOLOGIE  

1.  Beneficiarii respectă cadrul deontologic al PC7, legislația aplicabilă, orice dispoziție legislativă 
viitoare relevantă și programele specifice ale PC7 privind „Cooperarea”, „Ideile”, „Oamenii”, 
„Capacitățile” (2007-2013) și „Euratom” (2007-2011)2. 

2. Beneficiarii se angajează să nu întreprindă în cadrul acestui proiect nicio acțiune de cercetare care 
să implice următoarele activități: 

(a) activități de cercetare destinate clonării umane în scopul reproducerii, 

(b) activități de cercetare destinate modificării moștenirii genetice a ființelor umane, care ar face ca 
această modificare să devină ereditară, și 

(c) activități de cercetare destinate creării de embrioni umani numai în scopul cercetării sau al 
procurării de celule stem, inclusiv prin intermediul transferului de nuclee de celule somatice. 

                                                 
2 Deciziile Consiliului privind programele specifice: Decizia 2006/971/CE privind „Cooperarea”, Decizia 2006/972/CE 
privind „Ideile”, Decizia 2006/973/CE privind „Oamenii”, Decizia 2006/974/CE privind „Capacitățile” și Decizia 
2006/976/Euratom privind „Euratom”. 



Acord de finanțare PC7–Lista clauzelor speciale                             Versiunea 8, 14/11/2011 

 10

 

14.  ACTIVITĂȚI DE CERCETARE CARE IMPLICĂ FOLOSIREA EMBRIONILOR UMANI ȘI A CELULELOR 
STEM EMBRIONARE UMANE  

Beneficiarii informează Comisia în scris cu privire la orice activități de cercetare care ar putea include 
folosirea embrionilor umani sau a celulelor stem embrionare umane, cu excepția cazului în care, în anexa 
I la acordul de finanțare, au fost aprobate în mod specific dispoziții în acest sens. Astfel de activități de 
cercetare nu pot avea loc fără acordul prealabil scris al Comisiei. Acordul Comisiei face obiectul 
procedurilor sale interne. În cazul în care cercetarea de acest tip nu este aprobată, Comisia nu o va 
finanța ca parte a proiectului și poate rezilia acordul de finanțare dacă proiectul nu poate continua fără 
respectiva cercetare. 

 
 
15.  REVIZUIRE DEONTOLOGICĂ  
 

1. Beneficiarul sau beneficiarii furnizează Comisiei o confirmare scrisă a primirii avizului sau avizelor 
favorabile din partea comitetului/comitetelor deontologic(e) relevant(e) și, după caz, aprobarea sau 
aprobările de reglementare din partea autorității/ autorităților naționale sau locale competente din țara 
în care urmează să fie realizată cercetarea, înainte de a începe orice activitate de cercetare care 
este aprobată de Comisie și care necesită aceste avize sau aprobări. De asemenea, trebuie furnizată 
Comisiei copia aprobării oficiale din partea comitetelor deontologice naționale sau locale relevante.  

 
[2. Beneficiarul sau beneficiarii se asigură că, în cazul efectuării unei revizuiri deontologice de către 

Comisie, activitatea de cercetare realizată în cadrul proiectului respectă pe deplin următoarele cerințe 
suplimentare care rezultă din revizuirea deontologică: 

 
Text liber care conține concluziile operaționale precise ale revizuirii deontologice.] 

 

16.  CERCETARE CLINICĂ (clauză specifică cercetării biomedicale care implică ființe umane)  

1. Beneficiarul sau beneficiarii furnizează Comisiei o declarație prin care confirmă primirea avizului sau 
a avizelor favorabile din partea comitetului/comitetelor deontologic(e) relevant(e) și, după caz, 
aprobarea de reglementare din partea autorității/autorităților naționale sau locale competente din țara 
în cauză, înainte de a începe orice activitate de cercetare biomedicală care implică ființe umane.  

 
2. (Pentru activități de cercetare biomedicală care implică ființe umane, inclusiv studii clinice sau de altă 

natură) Comisia nu este considerată niciodată sponsor pentru studii clinice în sensul 
Directivei 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a 
actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor 
practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz 
uman.  

 
Anexa I precizează numele eventualilor sponsori.  

 
Pentru studiile care nu intră în sfera de aplicare a Directivei 2001/20/CE, anexa I precizează numele 
persoanei sau organizației responsabile cu inițierea, coordonarea și monitorizarea studiului. 
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17.  DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND RAMBURSAREA ACCESULUI LA SERVICIILE ȘTIINȚIFICE 
DISPONIBILE GRATUIT PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE COMUNICAȚII  

A : Îndeplinirea obligațiilor 
Beneficiarul responsabil de furnizarea accesului la infrastructuri sau la instalații, astfel cum este specificat 
în anexa I – furnizorul de acces – trebuie, pe lângă celelalte dispoziții din prezentul acord de finanțare: 

a) să furnizeze acces gratuit, prin intermediul rețelelor de comunicații, la serviciile științifice 
descrise în anexa I; 

b) să se asigure că serviciile oferite comunității științifice sunt evaluate periodic de un comitet 
extern format din experți internaționali în domeniu, desemnați de consorțiu cu acordul scris al 
Comisiei.  

B : Dispoziții financiare 
Ajutorul financiar din partea [Uniunii] [Euratom] pentru costurile de acces nu depășește 20% din costurile 
de funcționare generate de instalația care furnizează accesul pe durata proiectului, cu excepția tuturor 
contribuțiilor la investițiile de capital ale infrastructurii. 

 

18.  ACTIVITĂȚI AFERENTE INFRASTRUCTURILOR ELECTRONICE 

Definiții 
Pe lângă definițiile de la articolul II.1, acordului de finanțare i se aplică următoarele definiții: 
 
Conectivitate: înseamnă unul sau mai multe circuite care permit transmisia de șiruri de biți în duplex 
integral între puncte finale definite, după cum este specificat în anexa I. 
 
Servicii de conectivitate: înseamnă orice alte activități prevăzute la articolul II.16, destinate furnizării 
de conectivitate. 

 
Dispoziții financiare 

Prin derogare de la articolul II.16, pentru furnizarea și actualizarea continuă a serviciilor de 
conectivitate solicitate conform anexei I, rata maximă de rambursare este de 50% din costurile 
eligibile totale. 

 

19.  LIMITAREA COSTURILOR INDIRECTE PENTRU INTEGRAREA ACTIVITĂȚILOR/ 
INFRASTRUCTURILOR ȘI ETAPA PREGĂTITOARE 

Rambursarea costurilor indirecte legate de activitățile de coordonare și sprijin, cu excepția celor aferente 
gestionării acestor activități, se limitează la maximum 7% din costurile eligibile directe aferente acestor 
activități, cu excepția costurilor eligibile directe pentru subcontractare și a costurilor cu resursele puse la 
dispoziție de către terți care nu sunt folosite la sediul beneficiarului.  

 

20.  PLATA PRIMEI PREFINANȚĂRI (clauză specifică DG TREN) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, prefinanțarea este plătită coordonatorului în termen de 45 
de zile de la data la care Comisia este informată cu privire la participarea tuturor beneficiarilor menționați 
la articolul 1.1. la acordul de finanțare. 
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21.  DATE ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE SAU MATERIALE PERICULOASE3 (clauză specifică 
proiectelor privind securitatea) 

Atunci când informațiile clasificate sunt folosite ca informații preexistente sau când se preconizează 
generarea acestora ca informații generate sau când informațiile generate iau forma unor informații 
clasificate sau în cazul în care sunt necesare licențe de export sau de transfer pentru transferul de 
materiale și substanțe periculoase4, sau dacă o temă face obiectul anumitor restricții legale specifice 
naționale sau europene în materie de securitate, o Scrisoare privind securitatea (Security Aspect Letter - 
SAL) este anexată la prezentul acord de finanțare ca parte integrantă a anexei I. 

 
22.  PRELUCRAREA DATELOR SAU INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE ȘI CLASIFICATE SAU A 

MATERIALELOR PERICULOASE (clauză specifică proiectelor privind securitatea) 
1. Fiecare beneficiar respectă cerințele de securitate prevăzute de Scrisoarea privind securitatea (SAL) 

atașată anexei I la prezentul acord de finanțare. În cazul nerespectării acestei obligații, Comisia 
poate rezilia acordul de finanțare sau participarea beneficiarului sau a beneficiarilor, în conformitate 
cu articolul II.38. Sancțiunile în cauză nu aduc atingere niciunei acțiuni ulterioare în justiție. 

 
2. Această SAL este valabilă pe întreaga durată a proiectului.  

 
3. Prin intermediul coordonatorului, beneficiarii prezentului acord de finanțare informează Comisia cu 

privire la orice modificare a cerințelor de securitate survenită în cursul execuției proiectului. Orice 
astfel de modificare este introdusă în SAL printr-o clauză de modificare, conform normelor în materie 
menționate în anexa I. 

 
4. În cazul în care un beneficiar nu poate respecta cerințele de securitate sporită, acordul de finanțare 

încetează. 

5. Beneficiarii se asigură că orice subcontractant sau terț respectă cerințele de securitate menționate în 
SAL.  

 

23.  ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚILOR DE ÎNALTĂ FIABILITATE CARE AU IMPACT 
ASUPRA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR EUROPENI (clauză specifică proiectelor privind securitatea) 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului II.16.1, în cazul activităților de cercetare și dezvoltare 
tehnologică în domeniul securității, contribuția financiară din partea Uniunii poate atinge maximum 75% 
din totalul costurilor eligibile pentru toți beneficiarii, în cazul dezvoltării de capacități în domenii în care 
dimensiunea pieței este foarte limitată și care prezintă riscuri de „eșec de piață” și pentru dezvoltarea 
accelerată de echipamente, ca reacție la noi amenințări.  

                                                 
3 „Materiale periculoase” înseamnă materiale sau substanțe descrise ca fiind sensibile sau de risc, care, în cazul unei 
expuneri în public, ar putea constitui o amenințare sau un pericol pentru sănătatea publică sau pentru siguranța 
cetățenilor sau a mediului sau care ar putea afecta în mod negativ interesele de securitate națională ale statelor în cauză 
sau ar reprezenta un risc din alte puncte de vedere, inclusiv mărfuri periculoase de importanță majoră, ale căror 
manevrare și transport fac obiectul unor norme specifice de securitate și siguranță la nivel național, al Uniunii și 
internațional; de exemplu materiale sensibile sau periculoase de tipul materialelor biologice, chimice, nucleare, 
radioactive sau explozibile. 
4 „Substanțe” înseamnă elementele chimice și compușii acestora, așa cum apar în stare naturală sau cum sunt produse 
pe cale industrială, în conformitate cu Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și 
utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (JO L 262, 27.9.1976, p. 201–203). 
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24.  DISEMINARE LIMITATĂ A INFORMAȚIILOR GENERATE ÎN AFARA CONSORȚIULUI DIN MOTIVE 
DE SECURITATE (clauză specifică proiectelor privind securitatea) 

Nicio informație generată în cursul proiectului nu este pusă la dispoziția vreunei entități juridice din afara 
consorțiului existent, cu excepția cazului în care beneficiarii și Comisia convin altfel.  
 
Această normă se aplică, de asemenea, în cazul asociaților și al societăților mamă. 

 

25. SUBCONTRACTARE ÎN CAZUL FINANȚĂRILOR ACORDATE UNOR BENEFICIARI PREDEFINIȚI5 
(clauză specifică proiectelor privind spațiul) 

Articolul II.7 din acordul de finanțare se înlocuiește după cum urmează:  
 
1.  Un subcontractant este un terț care participă la un acord în condiții comerciale cu unul sau mai mulți 

beneficiari pentru a îndeplini o parte a sarcinilor aferente proiectului.  
 
 Atunci când un beneficiar subcontractează îndeplinirea unor părți din sarcinile aferente proiectului, 

acesta își păstrează obligațiile care îi revin față de Comisie și față de ceilalți beneficiari în temeiul 
acordului de finanțare și rămâne singurul responsabil de îndeplinirea proiectului și de respectarea 
dispozițiilor acordului de finanțare.  

Dispozițiile prezentului acord de finanțare aplicabile subcontractanților se aplică, de asemenea, 
auditorilor externi care certifică declarațiile financiare sau o anumită metodologie. 

2.  Atunci când este necesar ca beneficiarii să subcontracteze anumite elemente ale activității care 
trebuie realizată, trebuie îndeplinite următoarele condiții:  

- totalul subcontractelor nu poate depăși 85% din costurile eligibile totale ale proiectului; 

- opțiunea atribuirii de subcontracte trebuie să fie justificată în mod corespunzător și descrisă în 
detaliu în anexa I, având în vedere natura proiectului și cerințele necesare pentru punerea în aplicare 
a acestuia; 

- opțiunea atribuirii de subcontracte de către un beneficiar nu poate afecta drepturile și obligațiile 
beneficiarilor privind informațiile preexistente și informațiile generate; 

 
- anexa I trebuie să indice sarcinile care sunt subcontractate și o estimare a costurilor; 

3.  Orice subcontract, ale cărui costuri urmează să fie declarate ca fiind costuri eligibile, trebuie să fie 
acordat conform principiilor ofertei celei mai avantajoase (cel mai bun raport preț-calitate), 
transparenței și egalității de tratament. Normele care reglementează aceste proceduri de atribuire fac 
obiectul aprobării prealabile din partea Comisiei și sunt incluse în anexa I. 

Pot fi acceptate, de asemenea, subcontractele încheiate pe baza contractelor-cadru convenite între 
un beneficiar și un subcontractant, înainte de începerea proiectului, în conformitate cu principiile de 
management obișnuite ale beneficiarului.  

4.  Beneficiarii pot utiliza servicii de asistență externe pentru sprijin în cazul unor sarcini minore care nu 
reprezintă prin ele însele sarcini aferente proiectului, astfel cum sunt stabilite în anexa I.  

                                                 
5 Dispozițiile în cauză se aplică cercetării spațiului în cazul beneficiarilor menționați în programul specific și/sau în 
programul de lucru „Spațiul”, în conformitate cu articolul 14 din regulile de participare (denumiți în continuare „beneficiari 
predefiniți”), care solicită o finanțare în temeiul sistemului de finanțare a unei acțiuni de coordonare și sprijin. 
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5.  Comisia și Curtea de Conturi beneficiază de dreptul de a-și exercita puterea de control, în cazul 
înscrisurilor și la fața locului, asupra beneficiarilor și subcontractanților care au primit fonduri din 
partea Uniunii. 

26.  EXTINDEREA CONSORȚIULUI (clauză specifică proiectelor privind spațiul) 

Fără a aduce atingere obligațiilor consorțiilor menționate la articolul II.35, normele și procedurile care 
reglementează o astfel de cerere competitivă de propuneri trebuie să facă obiectul aprobării prealabile din 
partea Comisiei, care va fi consultată cu cel puțin 90 de zile înainte de data preconizată a publicării. 

27.  CONT BANCAR REZERVAT PROIECTULUI (clauză specifică proiectelor privind securitatea) 

Contul bancar menționat la articolul 5.3 este rezervat proiectului. 

28.  DREPTUL DE A ACCESA ȘI DE A UTILIZA DATE ÎN SCOPURILE UNIUNII EUROPENE (clauză 
specifică proiectelor privind spațiul) 

Uniunea beneficiază de drepturi de acces la informațiile dobândite în mod specific pentru proiect și la 
informațiile generate, în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor Uniunii în materie 
de mediu și de securitate. Aceste drepturi de acces sunt acordate fără obligații de redevență. 

 

29.  DREPTURI DE ACCES LA INFORMAȚIILE GENERATE ÎN SCOPURI STRATEGICE ȘI TRANSFERUL 
PROPRIETĂȚII ASUPRA ACESTOR INFORMAȚII (clauză specifică cercetării în materie de mediu) 

1. Proiectul trebuie să garanteze că protocoalele și planurile pentru culegerea și stocarea datelor sunt 
conforme cu politica Uniunii Europene în materie de date. 

 
2. Instituțiile și organismele Uniunii Europene beneficiază de drepturi de acces la informațiile generate 

în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor de mediu. Aceste drepturi de acces 
se acordă de beneficiarul în cauză cu scutire de redevențe. 

 
3. Atunci când informațiile generate nu mai sunt folosite, nici transferate de către beneficiar, beneficiarul 

în cauză va informa Comisia. În acest caz, Comisia poate cere transferul către Uniunea Europeană al 
proprietății asupra respectivelor informații generate. Acest transfer trebuie să se realizeze gratuit și 
fără restricții în ceea ce privește utilizarea și diseminarea. 

 

30. DEPARTAMENTE/INSTITUTE ETC. DIN CADRUL UNEI ENTITĂȚI JURIDICE, CARE POT SĂ ÎȘI 
IDENTIFICE COSTURILE INDIRECTE REALE ATUNCI CÂND ENTITATEA JURIDICĂ (ÎN 
ANSAMBLU) NU POATE SĂ FACĂ ACEST LUCRU 

[Numele departamentului/institutului etc.], care este parte integrantă a [beneficiarului] [terțului identificat la 
clauza specială nr. 10] [numele beneficiarului/terțului], dispune de un sistem de contabilitate analitică prin 
intermediul căruia poate să își identifice costurile indirecte reale. Prin urmare și fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolului II.15.3, [numele departamentului/institutului etc.] poate să declare costuri indirecte 
în cadrul acordurilor de finanțare PC7, pe baza costurilor sale indirecte reale, chiar dacă [beneficiarul] 
[terțul identificat în clauza specială nr. 10] a optat pentru o rată fixă. 
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31. CONTRIBUȚIA LA FONDUL DE GARANTARE 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, prefinanțarea menționată la respectivul articol trebuie 
plătită coordonatorului astfel: 

 
- o primă tranșă din prefinanțare, în valoare de [se introduce suma prevăzută la articolul 6.1, din care 

se scade contribuția beneficiarilor la Fondul de garantare] EUR, în termen de 45 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare, 

 
- o a doua tranșă din prefinanțare, în valoare de [contribuția beneficiarilor la Fondul de garantare, se 

introduce suma prevăzută la articolul 6.2] EUR, transferată de Comisie, în numele beneficiarilor, 
către Fondul de garantare menționat la articolul II.20, după constituirea fondului de către Comisie și 
încredințarea gestiunii financiare a acestuia unei bănci depozitare. 

 

32. DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND ACTIVITĂȚILE COST 

1. Toate referințele la beneficiari, la consorțiu sau la coordonator din prezentul acord de finanțare și din 
anexele la acesta se interpretează ca referințe la beneficiar. 

 
2. Limita de plată de 90%, prevăzută la articolul II.6.2 nu se aplică prezentului acord de finanțare. 

 
3. O prefinanțare suplimentară se plătește în cazul în care o modificare a prezentului acord de finanțare 

prevede o creștere a contribuției financiare maxime a Uniunii stabilite la articolul 5.1. Valoarea 
respectivei prefinanțări este stabilită în actul de modificare. Articolul 6 se aplică mutatis mutandis. 

 
4. Beneficiarul se asigură că dispozițiile articolului II.22 se aplică beneficiarilor finali ai acțiunilor 

finanțate de acesta în temeiul prezentului acord de finanțare.  
 

5. La acordarea finanțărilor către beneficiarii finali, beneficiarul trebuie să respecte următoarele condiții: 
 

a.  Orice finanțare acordată beneficiarilor finali contribuie la realizarea obiectivului general al COST, 
de creare și menținere a unui sistem interguvernamental de cooperare și relaționare a 
cercetătorilor europeni și a activităților de cercetare europene care beneficiază de finanțare la 
nivel național. 

 
b. Procedurile de acordare a finanțărilor trebuie să fie deschise și transparente. Acestea trebuie să 

se bazeze pe un sistem competitiv de cereri deschise de propuneri, cu obiective și buget clar 
stabilite și supuse revizuirii reciproce externe. Decizia finală de acordare a finanțării este luată de 
comitetul de gestionare a acțiunii sau de comitetul de domeniu. Detalii privind procedurile sunt 
incluse în anexa I la prezentul acord de finanțare. 

 
c. Se acordă finanțări pentru următoarele tipuri de activități: 

 
 (1) Funcționarea comitetelor de domeniu ale COST 

(2) Acțiuni COST (inițiative „de jos în sus” de coordonare și relaționare la nivel european, pe 
baza unor cereri de propuneri deschise permanent) 

(3) Misiuni științifice pe termen scurt (Short-term scientific missions - STSM) 
 (4) Școli de formare 
 (5) Diseminarea și publicarea rezultatelor științifice 

(6) Orice alte activități conexe, convenite de părți și prevăzute în anexa I la prezentul acord 
de finanțare 

 
d. Valorile maxime ale sprijinului financiar acordat beneficiarilor finali sunt menționate în anexa I la 

prezentul acord de finanțare. 
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33. DATE SAU INFORMAȚII CONFIDENȚIALE ȘI CLASIFICATE SAU MATERIALE PERICULOASE. În 

legătură cu articolul 9. Confidențialitate (clauză specifică proiectelor privind securitatea) 
 

Articolul II.9 din acordul de finanțare se înlocuiește după cum urmează: 
 

1. Pe parcursul proiectului și pentru o perioadă de cinci ani de la terminarea acestuia sau orice perioadă 
ulterioară, astfel cum este stabilit în acordul de consorțiu, beneficiarii se angajează să păstreze 
confidențialitatea oricăror date, documente sau a altor materiale identificate ca fiind confidențiale 
pentru derularea proiectului („informații confidențiale”). Comisia se angajează să păstreze 
confidențialitatea „informațiilor confidențiale” timp de cinci ani de la terminarea proiectului. Pe baza 
unei cereri justificate în mod corespunzător de către un beneficiar, Comisia poate accepta extinderea 
acestei perioade privind informațiile confidențiale specifice. 

 
Dacă informațiile confidențiale au fost comunicate verbal, caracterul confidențial al acestora trebuie 
confirmat în scris de către partea revelatoare în termen de 15 zile de la revelarea informațiilor. 

 
2. Alineatul 1 nu se aplică în cazul în care: 

 
- informațiile confidențiale devin disponibile public, în alt mod decât prin încălcarea obligațiilor de 

confidențialitate; 
 

- partea care a comunicat informațiile informează ulterior beneficiarul final cu privire la faptul că 
informațiile confidențiale nu mai sunt confidențiale; 

 
- informațiile confidențiale sunt comunicate ulterior beneficiarului final fără nicio obligație de 

confidențialitate din partea unui terț care se află legal în posesia acestora și fără nicio obligație 
de confidențialitate. 

 
3. Beneficiarii se angajează să folosească aceste informații confidențiale doar pentru derularea 

proiectului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu partea revelatoare. 
 

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor anterioare, prelucrarea datelor, a documentelor sau a 
altor informații care necesită protecție împotriva comunicării neautorizate și care, în consecință, sunt 
clasificate din punct de vedere al securității („informații clasificate”) trebuie să respecte normele 
aplicabile de drept național, comunitar, european și internațional relevante, inclusiv normele interne 
ale Comisiei privind gestionarea informațiilor clasificate. Această obligație se aplică și în cazul 
gestionării materialelor sau substanțelor periculoase, precum și a oricăror informații sau materiale 
care fac obiectul unor restricții în materie de securitate sau al controlului la export sau la transfer. În 
cazul în care beneficiarul are sediul într-o țară terță sau este o organizație internațională care a 
încheiat cu Uniunea sau Euratom un acord bilateral special în domeniul securității, inclusiv în ceea ce 
privește gestionarea, prelucrarea sau transferul materialelor periculoase, respectivul acord bilateral 
se aplică în egală măsură. Beneficiarii se asigură că acordul de consorțiu pe care l-au încheiat 
respectă legislația relevantă în materie de securitate. 
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34. PROIECT CARE PRESUPUNE COORDONAREA CU UN ALT PROIECT FINANȚAT DE O ȚARĂ 

TERȚĂ CA REZULTAT AL UNUI APEL COORDONAT PENTRU PROPUNERI LANSAT ÎMPREUNĂ 
CU RESPECTIVA ȚARĂ TERȚĂ  

 
1. Proiectul va fi coordonat cu proiectul țării terțe [se introduce denumirea proiectului țării terțe], conform 

descrierii din anexa I („proiectul țării terțe”). 
 

2. Acordul de coordonare 
Se consideră că beneficiarii au încheiat un acord de coordonare cu partenerii la proiectul țării terțe, 
care trebuie să corespundă cu dispozițiile prezentului acord de finanțare și ale acordului de consorțiu. 
Acordul de coordonare reglementează, printre altele, următoarele chestiuni: 
 
i. organizarea internă între proiecte, inclusiv procedurile de luare a deciziilor; 
 
ii. regulile privind drepturile de proprietate intelectuală (de exemplu, cu privire la protecția, 
diseminarea și drepturile de utilizare și de acces); 
 
iii. rezolvarea disputelor interne, inclusiv a cazurilor de abuz de putere; 
 
iv. acordurile între parteneri privind responsabilitatea, acordarea de despăgubiri și confidențialitatea. 

 
3. Reziliere 

În afară de cazurile prevăzute la articolul II.38, Comisia poate denunța acordul de finanțare: 
 
- atunci când proiectul țării terțe nu începe cel târziu la data specificată în anexa I. În acest caz, 

niciun cost suportat de consorțiu în cadrul proiectului nu poate fi aprobat sau acceptat de către 
[Uniune] [Euratom] ca fiind eligibil pentru rambursare. Orice prefinanțare oferită consorțiului și orice 
dobândă generată de prefinanțare trebuie rambursate în întregime Comisiei.  

 
- atunci când proiectul echivalent al țării terțe este anulat sau se află în imposibilitatea de a respecta 

angajamentele de ordin tehnic și economic, astfel cum sunt definite în anexa I. 
În ambele cazuri se aplică procedura descrisă la articolul II.38. 

 
 
35. CLAUZA DE ARBITRAJ CE URMEAZĂ A FI UTILIZATĂ NUMAI LA CEREREA ENTITĂȚILOR CARE 

NU PRIMESC O CONTRIBUȚIE FINANCIARĂ DIN PARTEA [UNIUNII] [EURATOM], CARE SUNT 
STABILITE ÎNTR-O ȚARĂ TERȚĂ NEASOCIATĂ LA PC7 ȘI CARE, DIN MOTIVE DE DREPT INTERN, 
NU POT FI SUPUSE JURISDICȚIEI CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE 

 
1. Orice dispută legată de acordul de finanțare dintre [Uniune] [Euratom] și [denumirea beneficiarului] 

(denumit, în prezentul articol, în mod individual, „parte” și, în mod colectiv, „părți”), care nu poate fi 
soluționată pe cale amiabilă, se supune unui comitet de arbitraj conform procedurii precizate în 
continuare. 
 

2. Părțile pot recurge la un singur arbitru desemnat de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, se 
desemnează un comitet de arbitraj format din trei arbitri. În acest caz, fiecare parte desemnează un 
arbitru. Cei doi arbitri astfel desemnați îl aleg pe al treilea, care este arbitrul președinte al comitetului. 
 
Fiecare parte o notifică pe cealaltă cu privire la intenția sa de a recurge la arbitraj, desemnându-și 
arbitrul în respectiva notificare. Dacă în termen de o lună de la primirea notificării unei părți cu privire 
la desemnarea unui arbitru, cealaltă parte nu notifică prima parte cu privire la arbitrul desemnat de 
aceasta, prima parte poate solicita secretarului general al Curții Permanente de Arbitraj să 
desemneze un al doilea arbitru. 
 

3. În termen de o lună de la desemnarea arbitrilor, părțile convin cu privire la termenii de referință ai 
comitetului de arbitraj, inclusiv cu privire la procedura care trebuie urmată. Dacă nu se ajunge la un 
acord nici după acest termen limită și, în cazul oricăror aspecte nereglementate de respectivii termeni 
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de referință, se aplică regulile opționale ale Curții Permanente de Arbitraj în ceea ce privește 
organizațiile internaționale și statele sau organizațiile internaționale și private, în funcție de natura 
entităților implicate.  
 

4. Procedurile de arbitraj se desfășoară la Bruxelles. 
 

5.  La soluționarea disputei, arbitrul sau comitetul de arbitraj aplică dispozițiile acordului de finanțare, 
ale actelor [Euratom] [Comunității Europene și Uniunii Europene] aferente PC7, ale Regulamentului 
financiar aplicabil bugetului general și ale normelor de punere în aplicare a acestuia, ale altor acte 
[Euratom și Uniunea Europeană] [Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană], precum și, la un 
nivel subsidiar, ale legislației [țării în care se află sediul ordonatorului de credite competent, conform 
reglementărilor interne privind execuția bugetului general al Uniunii Europene]. Arbitrul sau comitetul 
de arbitraj prezintă în detaliu în hotărârea arbitrală argumentele care au stat la baza deciziei sale. 
 

6. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie pentru părți, care convin astfel în mod expres să 
renunțe la orice formă de recurs sau revizuire. 
 

7. Cheltuielile, inclusiv onorariile rezonabile suportate de părți pentru orice arbitraj de acest fel, sunt 
repartizate între părți de către arbitru sau comitetul de arbitraj. 
 

8. Limba utilizată în cadrul procedurilor de arbitraj este limba engleză. 
 
 
36. COMISIA NU OBIECTEAZĂ LA TRANSFERURILE DE PROPRIETATE SAU LA CESIONAREA DE 

LICENȚE EXCLUSIVE DE CĂTRE BENEFICIARI CARE NU AU PRIMIT FINANȚARE 
 

Fără a aduce atingere articolelor II.27.4 și II. 32.8, Comisia nu obiectează la transferul de proprietate 
asupra informațiilor generate sau la cesionarea unei licențe exclusive cu privire la informațiile generate 
către un terț stabilit într-o țară terță neasociată la Cel de-al șaptelea program-cadru, efectuată de 
beneficiari care nu primesc o contribuție financiară din partea [Uniunii] [Euratom], atâta vreme cât 
transferul sau cesiunea preconizată vizează informații generate de aceștia.  
 
 

36B (CLAUZĂ SPECIFICĂ PROIECTELOR PRIVIND SECURITATEA) COMISIA NU OBIECTEAZĂ LA TRANSFER
URILE DE PROPRIETATE SAU LA CESIONAREA DE LICENȚE EXCLUSIVE DE CĂTRE BENEFICIARI 
CARE NU AU PRIMIT FINANȚARE 

 

Fără a aduce atingere articolelor II.27.4 și II. 32.8, Comisia nu obiectează la transferul de 
proprietate asupra informațiilor generate sau la cesionarea unei licențe exclusive cu privire la 
informațiile generate către un terț stabilit într-o țară terță neasociată la Cel de-al șaptelea 
program-cadru, efectuată de beneficiari stabiliți în respectiva țară terță, care nu primesc o 
contribuție financiară din partea Uniunii, atâta vreme cât transferul sau cesiunea preconizată 
vizează informații generate de aceștia pe baza informațiilor preexistente. 

 
 
37. DREPTUL DE A ACCESA INFORMAȚII GENERATE ÎN SCOPURI EURATOM  
 

Euratom se bucură de drepturile de a accesa, cu scutire de la plata de redevențe, informațiile generate în 
cadrul proiectului în scopul negocierii, încheierii și participării la acorduri internaționale de cercetare și 
colaborare în domeniul energiei nucleare. Aceste drepturi de acces includ dreptul de sublicențiere a 
informațiilor generate respective către terți care participă în conformitate cu dispozițiile acordului de 
colaborare aplicabil. 
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38. CAZUL SPECIAL ÎN CARE CALITATEA DE COORDONATOR REVINE INSTITUȚIILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI UNIVERSITAR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE ȘI ÎN CARE S-A ACORDAT 
O „AUTORIZAȚIE DE ADMINISTRARE” UNUI TERȚ CREAT, CONTROLAT SAU AFILIAT 
COORDONATORULUI 

 
Contul bancar menționat la articolul 5 este contul bancar al [a se intorduce numele părții terțe care deține 
„autorizația de administrare”]. Contribuția financiară din partea [Uniunii] [Euratom] se plătește [se 
introduce numele părții terțe care deține „autorizația de administrare”] care o primește în numele 
coordonatorului, care la rândul său o primește în numele consorțiului. Plata contribuției financiare a 
[Uniunii] [Euratom] către această entitate eliberează Comisia de obligația de plată.  

 
Coordonatorul poate să delege acestei entități sarcinile menționate la articolul II.2.3 a), b) și c). 
Coordonatorului îi revine în întregime responsabilitatea pentru contribuția financiară din partea [Uniunii] 
[Euratom] și pentru respectarea dispozițiilor acordului de finanțare. 

 
 
39. ACCESUL LIBER [SPECIFIC DOMENIILOR TEMATICE „SĂNĂTATE”, „ENERGIE”, „MEDIU 

(INCLUSIV SCHIMBĂRILE CLIMATICE)”, „TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR” 
(PROVOCĂRILE 2 șI 4), „ȘTIINȚE SOCIO-ECONOMICE ȘI UMANISTE”, PRECUM ȘI ACTIVITĂȚILOR 
„INFRASTRUCTURI DE CERCETARE” (E-INFRASTRUCTURI) ȘI „ȘTIINȚA ÎN SOCIETATE”) 

 

Pe lângă dispozițiile articolului II.30.4, beneficiarii depun, într-o bază de date instituțională sau tematică, la 
momentul publicării, o copie electronică a versiunii publicate sau manuscrisul final acceptat spre publicare 
într-o publicație științifică referitor la informațiile generate publicate înainte sau după prezentarea 
raportului final.  

Beneficiarilor li se solicită să depună toate eforturile pentru a se asigura că această copie electronică este 
disponibilă tuturor, în mod gratuit și în forrmat electronic, prin intermediul bazei de date respective. 
- imediat, dacă publicația științifică este cu „acces liber”, adică dacă editorul pune gratuit la dispoziția 

cititorilor o versiune electronică a acesteia sau 
- în termen de [X6] luni de la data publicării. 

 

40. DISEMINAREA INFORMAȚIILOR GENERATE (SPECIFICE TEMEI „ȘTIINȚA ÎN SOCIETATE” – DOAR 
PENTRU UTILIZAREA ACESTORA ÎN ACȚIUNILE DE COORDONARE ȘI SPRIJIN, DACĂ 
UTILIZAREA LOR ESTE PREVĂZUTĂ ÎN PROGRAMUL DE LUCRU) 

 
Comisia este autorizată să publice orice informații generate diseminate de consorțiu sub orice formă și 
prin orice mijloc, in particular prin intermediul unui furnizor de informații la nivel european în numele 
acesteia. Pentru a crește accesibilitatea părților terțe la respectivele informații generate, acestea din urmă 
pot fi adaptate în orice mod, inclusiv prin traducere. Oricărei părți terțe i se permite să utilizeze cu titlu 
gratuit respectivele informațiile generate publicate în scopuri educaționale necomerciale. 

 
Pentru a asigura îndeplinirea celor prevăzute anterior, odată cu diseminarea oricăror informații generate, 
consorțiul, acționând prin intermediul coordonatorului, furnizează Comisiei o copie electronică a acestora, 
se asigură că sunt obținute toate autorizațiile necesare, precum și că nu și-a asumat niciun fel de obligații 
juridice care ar intra în contradicție cu prezenta clauză. 
 

                                                 
6 Numărul X reprezintă 6 luni în cazul domeniilor tematice „Sănătate”, „Energie”, „Mediu (inclusiv Schimbările climatice)”, 
„Tehnologia informației și a comunicațiilor” (provocările 2 și 4) și al activității „Infrastructuri de cercetare” (e-infrastructuri) 
și 12 luni în cazul domeniului tematic „Științe socio-economice și umaniste”, precum și „Știința în societate”. 
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41.  ACORDURI DE GRANT COMPLEMENTARE  
1. În afară de dispozițiile prevăzute la articolul II.1, următoarele definiții se aplică prezentului acord de 

grant: 
(a) Acorduri de grant complementare înseamnă acorduri încheiate cu Uniunea Europeană referitoare 

la lucrări complementare proiectului menționate la alineatul (2) de mai jos.  
(b) Beneficiar complementar înseamnă beneficiarul unui acord de grant complementar prezentului 

acord de grant. 
 

2. Prezentul acord de grant este complementar [acordului(acordurilor) de grant: numere, 
titlu/coordonator] [acordului(acordurilor) de grant rezultate în urma selecției  din cadrul 
procedurii(procedurilor) de ofertare [denumirea procedurii(procedurilor) de ofertare]].  

 
3.  Beneficiarii complementari au drepturile și obligații beneficiarilor în ceea ce privește articolele II.32, 

II.33 și II.34 din anexa II {drepturi de acces}. Totuși, în cazul beneficiarilor complementari, aceste 
drepturi și obligații se limitează numai la cunoștințele generate și nu se extind la cunoștințele 
preexistente.  Beneficiarii complementari nu sunt membri ai consorțiului în sensul prezentului acord 
de grant. 

 
4. Coordonatorul furnizează copii ale rapoartelor menționate la articolul II.4.1 litera a),  articolul II.4.2 

litera a) și articolul II.4.2 litera b) din anexa II coordonatorului(coordonatorilor) acordului(acordurilor) 
de grant complementar(e). Beneficiarii complementari tratează aceste informații în conformitate cu 
articolul II.9 {Confidențialitate} și partea C din anexa II {Drepturi de proprietate intelectuală, utilizare și 
diseminare}.  

5. Coordonarea dintre acordurile de grant complementare: 
 

(a) Beneficiarii complementari au obligația de a încheia  un acord scris privind coordonarea dintre 
acordurile de grant complementare. 

(b) În vederea asigurării coerenței lucrărilor întreprinse în cadrul acordurilor de grant complementare, 
beneficiarii trebuie să instituie consilii și structuri consultative la care să participe împreună cu 
reprezentanții acordurilor de grant complementare. Beneficiarii acestor acorduri de grant 
complementare efectuează împreună activitățile de colaborare și de sincronizare, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele legate de gestionarea rezultatelor, abordările comune în vederea 
standardizării, implicarea IMM-urilor, legăturile cu activitățile de reglementare și cu politicile din 
domeniu, precum și activitățile comune de diseminare și de sensibilizare.  
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