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II.1. Definiţii 
 
1. „drepturi de acces” înseamnă licenţe şi drepturi de utilizare a informaţiilor generate 

(„foreground”) sau a informaţiilor preexistente („background”); 

2. „entitate afiliată” înseamnă orice entitate juridică care se află sub controlul direct sau indirect 
al unui beneficiar sau sub acelaşi control direct sau indirect ca şi beneficiarul, controlul luând 
următoarele forme: 

(a) deţinerea directă sau indirectă a peste 50% din valoarea nominală a capitalului social 
subscris al entităţii juridice respective sau a unei majorităţi a drepturilor de vot ale acţionarilor 
sau ale asociaţilor entităţii în cauză; 

(b) deţinerea directă sau indirectă, de fapt sau de drept, a puterilor de decizie în cazul entităţii 
juridice respective; 

3. „ţară asociată” înseamnă o ţară terţă care este parte la un acord internaţional cu Comunitatea 
în condiţiile şi în temeiul căruia aduce o contribuţie financiară la cel de-al şaptelea Program-
cadru sau la o parte din acesta; 

4. „informaţii preexistente” (background) înseamnă informaţiile deţinute de către beneficiari 
înaintea participării acestora la prezentul acord, precum şi drepturile de autor sau alte drepturi 
de proprietate intelectuală care au legătură cu aceste informaţii, pentru care s-a înregistrat o 
cerere de protecţie înaintea participării acestora la prezentul acord şi care sunt necesare pentru 
derularea proiectului sau pentru utilizarea informaţiilor generate; 

5. „diseminare” înseamnă comunicarea informaţiilor generate prin orice mijloace adecvate, 
altele decât cele care rezultă din formalităţile pentru protejarea acestora, inclusiv publicarea 
informaţiilor generate prin orice mijloc de informare; 

6. „condiţii echitabile şi rezonabile” înseamnă condiţii adecvate, inclusiv condiţii financiare 
posibile ţinând seama de circumstanţele specifice cererii de participare, de exemplu valoarea 
reală sau potenţială a informaţiilor generate sau a informaţiilor preexistente pentru care se 
solicită participarea şi/sau domeniul de aplicare, durata şi alte caracteristici ale utilizării 
preconizate; 

7. „informaţii generate” (foreground) înseamnă rezultatele, inclusiv informaţiile, fie că acestea 
pot sau nu să fie protejate, generate în cadrul proiectului. Aceste rezultate includ drepturi de 
autor, drepturi asupra desenelor, drepturi la brevet, drepturi pentru soiuri de plante sau forme 
similare de protecţie. 

8. „utilizare” înseamnă folosirea directă sau indirectă a informaţiilor generate în alte activităţi de 
cercetare decât cele prevăzute de proiect sau pentru dezvoltarea, crearea şi comercializarea 
unui produs sau a unui proces tehnologic sau pentru crearea şi furnizarea unui serviciu; 

9. „ţară terţă” înseamnă un stat care nu este stat membru; 
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10. „neregulă” înseamnă orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar sau orice 
nerespectare a unei obligaţii rezultate dintr-o acţiune sau omisiune a beneficiarului care are 
sau ar avea drept efect prejudicierea, prin costuri nejustificate, a bugetului general al 
Comunităţilor Europene sau a bugetelor administrate de acestea; 

11. „organism public” înseamnă orice entitate juridică instituită ca atare de dreptul intern, precum 
şi organizaţiile internaţionale;  

12. O entitate juridică este calificată drept „non-profit” atunci când este considerată ca atare în 
dreptul intern sau internaţional;  

13. „organizaţie de cercetare” înseamnă o entitate juridică instituită ca organizaţie non-profit care 
are ca principal obiectiv cercetarea şi dezvoltarea tehnologică; 

14. „IMM-uri” înseamnă microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, în sensul 
Recomandării 2003/361/CE, versiunea din 6 mai 2003. 

 
  

Partea A PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTULUI 

SECŢIUNEA 1 – PRINCIPII GENERALE 
 

 

II.1. Obligaţii de execuţie specifice pentru beneficiar 

Fiecare beneficiar: 

a) îşi desfăşoară activitatea prevăzută, astfel cum este stabilită în anexa I. Cu toate acestea, 
atunci când este necesar pentru punerea în aplicare a proiectului, beneficiarul poate apela 
la terţi să realizeze anumite elemente, în conformitate cu condiţiile stabilite la articolul 
II.6 sau cu orice clauză specială din articolul 6. Beneficiarul poate folosi resurse puse la 
dispoziţie de terţi pentru a realiza partea care îi revine din activitate; 

b) se asigură că orice acord sau contract legat de proiect şi încheiat între beneficiar şi orice 
terţ conţine dispoziţii prin care acest terţ, inclusiv auditorul care furnizează certificatul 
privind declaraţiile financiare sau metodologia, nu are niciun drept vizavi de Comisie în 
temeiul prezentului acord de finanţare; 

c) se asigură că dreptul Comisiei şi al Curţii de Conturi de a realiza audituri este extins la 
dreptul de a realiza orice astfel de audit sau control la orice terţ ale cărui costuri sunt 
rambursate integral sau parţial prin contribuţia financiară comunitară, în aceleaşi 
condiţii ca acelea indicate în prezentul acord de finanţare; 

d) se asigură că toate condiţiile care i se aplică în temeiul articolelor II.3.4, II.8, II.9, II.10, 
II.11, II.12 şi II.20 se aplică de asemenea oricărui terţ ale cărui costuri sunt declarate în 
cadrul proiectului, în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord de finanţare; 

e) se asigură că sarcinile care îi sunt atribuite sunt îndeplinite în mod corect şi la timp; 

f) informează Comisia la timp în legătură cu: 
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• numele persoanei (persoanelor) care îi gestionează şi monitorizează activitatea, 
precum şi datele de contact ale acestora şi orice modificări referitoare la aceste 
informaţii; 

• orice fapt care ar putea afecta punerea în aplicare a proiectului şi drepturile 
Comunităţii;  

• orice schimbare a denumirii juridice şi a adresei sale sau a reprezentanţilor săi 
legali, precum şi orice schimbare privind situaţia sa juridică, financiară, 
organizaţională sau tehnică, inclusiv schimbarea conducerii şi, în special, orice 
schimbare a statutului în ceea ce priveşte organismele publice non-profit, 
instituţiile de învăţământ liceal şi superior, organizaţiile de cercetare şi IMM-
urile;  

• orice situaţie care afectează condiţiile de participare menţionate în regulile de 
participare1, în Regulamentul financiar2 şi în normele de aplicare3 a acestuia sau 
în cerinţele acordului de finanţare, în special în cazul în care şi atunci când 
criteriile de eligibilitate nu mai sunt îndeplinite pe durata derulării proiectului.  

g) furnizează în mod direct Comisiei, inclusiv Oficiului European Antifraudă (OLAF) şi 
Curţii de Conturi, toate informaţiile solicitate în cadrul controalelor şi auditurilor; 

h) participă la reuniunile privind supravegherea, monitorizarea şi evaluarea proiectului, care 
îl privesc direct; 

i) ia toate măsurile necesare pentru a evita angajamente incompatibile cu obligaţiile 
prevăzute de prezentul acord de finanţare şi informează Comisia cu privire la orice 
obligaţii inevitabile care pot apărea pe perioada derulării acordului de finanţare şi care 
pot avea consecinţe asupra oricărei obligaţii a acesteia în temeiul acordului de finanţare; 

j) se asigură că se conformează dispoziţiilor cadrului privind ajutoarele de stat; 

k) derulează proiectul în conformitate cu principiile etice fundamentale; 

l) depune eforturi pentru a promova egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei în cadrul 
punerii în aplicare a proiectului; 

m) respectă principiile generale ale Recomandării Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta 
europeană pentru cercetători şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, în 
special cu privire la condiţiile de muncă, la transparenţa procesului de recrutare şi la 
evoluţia carierei cercetătorilor recrutaţi pentru proiect; 

n) ia toate măsurile de precauţie necesare pentru evitarea oricărui risc de conflict de 
interese, în ceea ce priveşte interesele economice, afinităţile politice sau naţionale, 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, JO L 139, 

30.12.2006, p. 1.  

2 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, JO L 248, 16.9.2002, p. 1, astfel 
cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 
decembrie 2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1) cu modificările ulterioare. 

3 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002, JO L357, 31.12.2002, p. 1, 
astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (EC, Euratom) nr. 1248/2006 (JO L 227, 19.8.2006, p. 
3) cu modificările ulterioare. 
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legăturile familiale sau afective sau orice alte interese care pot influenţa punerea în 
aplicare imparţială şi obiectivă a proiectului.  

 

SECŢIUNEA 2 – RAPORTARE ŞI PLĂŢI 
 

II.2. Rapoarte şi rezultate preconizate 

1. Beneficiarul prezintă Comisiei un raport periodic pentru fiecare perioadă de raportare în 
termen de 60 de zile de la terminarea perioadei respective. Raportul trebuie să conţină: 

a) o prezentare generală, inclusiv un rezumat care poate fi publicat, al progreselor 
înregistrate în îndeplinirea obiectivelor proiectului, inclusiv realizările şi orice etapă-
cheie atinsă, precum şi rezultatele menţionate în anexa I. Acest raport trebuie să includă 
diferenţele dintre activitatea preconizată a fi îndeplinită în conformitate cu anexa I şi 
activitatea realizată efectiv,  

b) o justificare a utilizării resurselor şi  

c) o declaraţie financiară.  

2. Beneficiarul prezintă Comisiei un raport final în termen de 60 de zile de la terminarea 
proiectului. Raportul trebuie să conţină: 

a) un rezumat final care poate fi publicat, cuprinzând rezultatele, concluziile şi 
impactul socioeconomic al proiectului. 

b) un raport cuprinzând implicaţiile sociale mai ample ale proiectului, inclusiv acţiuni 
privind egalitatea de gen, aspecte etice, eforturi de implicare a altor participanţi şi de 
conştientizare, precum şi strategia de utilizare şi diseminare a informaţiilor generate. 

3. Pentru cereri de plăţi intermediare şi plăţi finale, se prezintă un certificat privind 
declaraţiile financiare în cazul în care valoarea contribuţiei financiare comunitare 
solicitate de beneficiar sub forma rambursării costurilor este mai mare sau egală cu 375 000 
de euro, atunci când se cumulează cu toate plăţile anterioare pentru care nu s-a prezentat un 
certificat privind declaraţiile financiare. Acest certificat trebuie transmis sub forma unei 
descrieri detaliate verificate ca fiind autentică de către auditorul extern (Formularul D – 
Anexa VII). Cu toate acestea, pentru proiecte cu o durată mai mică sau egală cu doi ani, 
certificatul privind declaraţiile financiare este prezentat doar pentru cererile de plăţi finale în 
cazul în care valoarea contribuţiei financiare comunitare solicitate de beneficiar sub forma 
unei rambursări a costurilor este mai mare sau egală cu 375 000 de euro atunci când se 
cumulează cu toate plăţile anterioare. 

Certificatele privind declaraţiile financiare atestă faptul că toate costurile imputate şi 
veniturile declarate pe durata acoperită de certificate, precum şi declaraţia privind dobânda 
generată de prefinanţare îndeplinesc condiţiile stabilite de prezentul acord de finanţare. În 
cazul în care costurile terţilor sunt imputate în temeiul acordului de finanţare, aceste costuri 
trebuie să fie atestate în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. Auditorul include în 
certificatul emis o declaraţie care să ateste faptul că nu există niciun conflict de interese între 
acesta şi beneficiar în ceea ce priveşte întocmirea certificatului. 

Este la discreţia Comisiei să accepte, la cererea beneficiarului, ca acesta să prezinte un 
certificat privind metodologia pentru calcularea costurilor pe care beneficiarul a folosit-o 
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pentru a-şi întocmi declaraţiile referitoare atât la personal şi la costurile indirecte, cât şi la 
sistemele de control aferente acestora. Acest certificat trebuie înaintat sub forma unei 
descrieri detaliate atestate ca fiind autentică de către auditorul extern (Formularul E – Anexa 
VII). În momentul în care acest certificat este acceptat de Comisie, se renunţă la solicitarea 
de a furniza un certificat intermediar privind declaraţiile financiare pentru cereri de plăţi 
intermediare.  
 
Certificatele privind declaraţiile financiare şi metodologia sunt întocmite şi atestate de către 
un auditor extern şi se stabilesc în conformitate cu termenii de referinţă din anexa VII la 
prezentul acord de finanţare. Fiecare beneficiar este liber să aleagă orice auditor extern 
autorizat, inclusiv auditorul extern obişnuit al acestuia, cu condiţia să fie îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

i) auditorul trebuie să fie independent de beneficiar; 

ii) auditorul trebuie să fie autorizat să efectueze audituri legale ale documentelor 
contabile în conformitate cu legislaţia naţională de punere în aplicare a celei 
de-a 8-a Directive a Consiliului privind auditul legal al conturilor anuale şi al 
conturilor consolidate4 sau în conformitate cu orice act comunitar care 
înlocuieşte această directivă. Beneficiarii stabiliţi în ţări terţe respectă 
reglementările naţionale în domeniu, iar certificatul privind declaraţia 
financiară înaintat conţine un raport independent al constatărilor factuale, pe 
baza procedurilor specificate de Comunitate. 

Organismele publice, instituţiile de învăţământ liceal şi superior şi organizaţiile de cercetare 
pot opta pentru o instituţie publică competentă care să le furnizeze certificatul privind 
declaraţiile financiare şi metodologia, cu condiţia ca autorităţile naţionale competente să fi 
stabilit capacitatea juridică a acestei instituţii publice competente de a audita entitatea în 
cauză şi cu condiţia ca independenţa acestui agent să poată fi garantată, în special în ceea ce 
priveşte întocmirea declaraţiilor financiare. 

Certificatele întocmite de auditori externi în conformitate cu prezentul articol nu afectează 
răspunderea beneficiarului şi nici drepturile Comunităţii care decurg din prezentul acord de 
finanţare.  

4. Beneficiarul transmite Comisiei rapoartele şi alte rezultate ale proiectului prin mijloace 
electronice. În plus, formularul C trebuie semnat de persoana (persoanele) autorizată 
(autorizate) din cadrul organizaţiei beneficiarului, certificatele privind declaraţiile financiare 
şi metodologia trebuie semnate de o persoană autorizată din cadrul entităţii de auditare, iar 
originalele se trimit Comisiei. 

5. Forma şi conţinutul rapoartelor se conformează instrucţiunilor şi notelor orientative stabilite 
de Comisie. 

6. Rapoartele înaintate Comisiei spre publicare trebuie să aibă o calitate adecvată pentru a 
putea fi publicate direct, iar transmiterea acestora către Comisie în formă publicabilă indică 
faptul că acestea nu conţin niciun material confidenţial. 

                                                 
4 Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al 

conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale 
Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului. 
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7. Rezultatele preconizate descrise în anexa I se prezintă în conformitate cu prevederile 
respectivei anexe. 

8. Comisia poate fi asistată de experţi externi la analiza şi evaluarea rapoartelor şi a 
rezultatelor.  

II.3. Aprobarea rapoartelor şi a rezultatelor preconizate, termene de plată  

1. La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, Comisia evaluează rapoartele proiectului şi 
rezultatele preconizate solicitate la anexa I şi efectuează plăţile corespunzătoare în termen 
de 105 zile de la primirea acestora, cu excepţia cazului în care termenul de plată, plata sau 
proiectul au fost suspendate.  

2. Plăţile se efectuează după aprobarea de către Comisie a rapoartelor şi/sau a rezultatelor 
preconizate. Absenţa unui răspuns din partea Comisiei în acest termen nu implică o aprobare 
din partea acesteia. Cu toate acestea, Comisia trebuie să trimită un răspuns scris 
beneficiarului, în conformitate cu alineatul 3. Comisia poate respinge rapoartele şi 
rezultatele preconizate chiar şi după termenul de plată. Aprobarea rapoartelor nu implică 
recunoaşterea exactităţii sau a autenticităţii declaraţiilor şi informaţiilor pe care le conţin şi 
nu implică scutirea de orice audit sau control. 

3. După primirea rapoartelor, Comisia poate:  

a) să aprobe rapoartele şi rezultatele, integral sau parţial, sau să le aprobe condiţionat. 
 

b) să respingă rapoartele şi rezultatele preconizate furnizând o justificare corespunzătoare şi, 
după caz, să înceapă procedura de reziliere integrală sau parţială a acordului de finanţare. 

c) să suspende termenul în cazul în care unul sau mai multe rapoarte sau rezultate 
preconizate nu au fost furnizate sau sunt incomplete, în cazul în care sunt necesare 
clarificări sau informaţii suplimentare sau în cazul în care există îndoieli privind 
eligibilitatea costurilor declarate în declaraţia financiară şi/sau se fac verificări 
suplimentare. Suspendarea încetează de la data la care ultimul raport, rezultat preconizat 
sau informaţie suplimentară solicitată sunt primite de Comisie sau în cazul în care aceasta 
decide să efectueze o plată intermediară parţială, în conformitate cu alineatul 4. 

Comisia informează beneficiarul în scris cu privire la orice astfel de suspendare şi la 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru încetarea acesteia. 

Suspendarea intră în vigoare la data trimiterii notificării de către Comisie.  

d) să suspende plata în orice moment, integral sau parţial, pentru suma destinată 
beneficiarului: 

• în cazul în care activitatea îndeplinită nu respectă dispoziţiile prezentului acord de 
finanţare; 

• în cazul în care beneficiarul trebuie să ramburseze statului de origine suma primită 
în mod necuvenit ca ajutor de stat; 

• în cazul în care dispoziţiile acordului de finanţare au fost încălcate sau în cazul în 
care există vreo suspiciune sau prezumţie în acest sens, în special ca urmare a unui 
audit sau a unei verificări prevăzute la articolele II.20 şi II.21;  
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• în cazul în care există vreo suspiciune de neregulă comisă de beneficiar pe durata 
execuţiei acordului de finanţare;  

• în cazul în care există o neregulă suspectată sau dovedită comisă de beneficiar pe 
durata execuţiei unui alt acord de finanţare finanţat din bugetul general al 
Comunităţilor Europene sau din bugete administrate de acestea. În aceste cazuri, 
suspendarea plăţilor va avea loc dacă neregula (sau neregula suspectată) este gravă 
şi sistematică, de natură să afecteze derularea prezentului acord de finanţare. 

Atunci când Comisia suspendă plata, beneficiarul este informat de îndată cu privire la 
motivele pentru care plata integrală sau parţială nu se va efectua. 

4.  Comisia poate efectua o plată intermediară parţială în cazul în care anumite rapoarte sau 
rezultate preconizate nu sunt prezentate conform cerinţelor sau în cazul în care acestea sunt 
aprobate parţial sau condiţionat. Rapoartele şi rezultatele preconizate corespunzătoare unei 
perioade de raportare, prezentate cu întârziere, sunt evaluate împreună cu rapoartele şi 
rezultatele preconizate pentru următoarea perioadă de raportare. 

5. La expirarea termenului pentru aprobarea rapoartelor şi plăţilor şi fără a aduce atingere 
suspendării de către Comisie a acestui termen, Comisia plăteşte dobândă la plata întârziată, 
conform condiţiilor prevăzute de Regulamentul financiar şi de normele de aplicare a acestuia, 
la rata aplicată de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operaţiuni de refinanţare 
în euro, plus 3,5 puncte procentuale. Rata de referinţă la care se aplică majorarea este rata în 
vigoare în prima zi a lunii pentru data finală de plată, astfel cum este publicată în seria C a 
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.  

Această dispoziţie nu se aplică beneficiarilor care sunt organisme publice ale statelor membre 
ale Uniunii Europene.  

Dobânda la plata întârziată acoperă perioada cuprinsă între data finală a perioadei pentru plată, 
exclusiv, şi data la care plata este debitată din contul Comisiei, inclusiv. Dobânda nu este 
considerată venit în cadrul proiectului în scopul stabilirii finanţării finale. Nicio astfel de plată 
a dobânzii nu este considerată parte a contribuţiei financiare comunitare.  

6. Suspendarea termenului, a plăţii sau a proiectului de către Comisie nu poate fi considerată ca 
plată întârziată.  

7. La sfârşitul proiectului, Comisia poate decide să nu efectueze plata contribuţiei financiare 
comunitare corespunzătoare, sub rezerva unei notificări scrise transmise cu o lună înainte, 
referitoare la neprimirea unui raport, a unui certificat privind declaraţiile financiare sau a 
oricărui alt rezultat preconizat în cadrul proiectului. 

8. Comisia informează beneficiarul cu privire la valoarea plăţii finale a contribuţiei financiare 
comunitare şi justifică această sumă. Beneficiarul are la dispoziţie două luni de la data primirii 
notificării pentru a expune motivele oricărui dezacord. La expirarea acestei perioade, cererile 
nu vor mai fi luate în considerare şi se consideră că decizia Comisiei a fost acceptată de 
beneficiar. Comisia se angajează să furnizeze în scris o justificare a răspunsului său în termen 
de două luni de la data primirii notificării. Această procedură nu aduce atingere dreptului 
beneficiarului de a face recurs împotriva deciziei Comisiei.  

II.4. Modalităţi de plată 

1. Comisia efectuează următoarele plăţi:  
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a) o prefinanţare în conformitate cu articolul 5,  

b) pentru proiecte care acoperă mai multe perioade de raportare, Comisia efectuează 
plăţi intermediare din contribuţia financiară comunitară corespunzătoare sumei 
acceptate pentru fiecare perioadă de raportare.  

c) Comisia efectuează o plată finală a contribuţiei financiare comunitare care 
corespunde sumei acceptate pentru ultima perioadă de raportare plus orice ajustări 
necesare.  

Atunci când valoarea contribuţiei financiare comunitare corespunzătoare este mai 
mică decât suma plătită deja beneficiarului, Comisia recuperează diferenţa. 

Atunci când valoarea contribuţiei financiare comunitare corespunzătoare este mai 
mare decât suma plătită deja beneficiarului, Comisia plăteşte diferenţa ca plată finală 
în limitele stabilite la articolele 4.1 şi II.18. 

2. Valoarea totală a prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu depăşeşte 90% din contribuţia 
financiară comunitară maximă stabilită la articolul 4. 

3. Comisia efectuează plăţile în euro. 

4. Costurile se raportează în euro. Beneficiarii care deţin conturi în altă monedă decât euro 
raportează costurile folosind fie rata de schimb publicată de Banca Centrală Europeană la data 
la care costurile au fost suportate efectiv, fie rata aplicabilă în prima zi a lunii următoare 
sfârşitului perioadei de raportare. Beneficiarii care deţin conturi în euro convertesc costurile 
suportate în alte monede conform practicii contabile uzuale a acestora. 

5.  Contul bancar menţionat la articolul 4.3 permite identificarea contribuţiei financiare 
comunitare şi a dobânzii aferente. În caz contrar, metodele contabile ale beneficiarului sau ale 
intermediarilor trebuie să facă posibilă identificarea contribuţiei financiare comunitare şi a 
dobânzii sau a altor beneficii generate de aceasta. 

6. Orice plată poate face obiectul unui audit sau al unei revizuiri şi se poate ajusta sau recupera 
pe baza rezultatelor respectivului audit sau respectivei revizuiri. 

7. Plăţile realizate de Comisie se consideră efectuate la data la care acestea sunt debitate din 
contul Comisiei.  

SECŢIUNEA 3 – PUNERE ÎN APLICARE 

II.5. Subcontractare  

1. Un subcontractant este o parte terţă care a încheiat un contract de afaceri cu beneficiarul 
pentru a desfăşura o parte din activităţile proiectului fără supravegherea directă a 
beneficiarului şi fără a exista o relaţie de subordonare. 

Atunci când beneficiarul subcontractează îndeplinirea parţială a sarcinilor legate de proiect, 
acesta îşi păstrează obligaţiile faţă de Comisie în temeiul acordului de finanţare şi 
răspunderea integrală de a derula proiectul şi de a respecta dispoziţiile acordului de 
finanţare.  
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Dispoziţiile prezentului acord de finanţare aplicabile subcontractanţilor se aplică, de 
asemenea, auditorilor externi care certifică declaraţiile financiare sau o anumită 
metodologie. 

2. Atunci când este necesar ca beneficiarul să subcontracteze anumite elemente ale activităţii 
prevăzute a fi realizată, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  

- subcontractele se pot referi doar la execuţia unei părţi limitate a proiectului; 

- recursul la subcontractare trebuie să fie justificat în mod corespunzător în anexa I, având 
în vedere natura proiectului şi cerinţele pentru punerea în aplicare a acestuia; 

- recursul la subcontractare decis de către beneficiar nu poate afecta drepturile şi 
obligaţiile acestuia privind informaţiile preexistente şi informaţiile generate; 

 
- Anexa I trebuie să indice sarcinile care sunt subcontractate şi o estimare a costurilor;  

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 preţ-
calitate), de transparenţă şi tratament egal. Pot fi acceptate, de asemenea, subcontractele 
încheiate pe baza contractelor-cadru încheiate între beneficiar şi subcontractant, înainte de 
începerea proiectului, conform principiilor de gestionare uzuale ale beneficiarului. 

Beneficiarul poate folosi servicii de asistenţă externe pentru sprijin în cazul unor sarcini minore 
care nu reprezintă prin ele însele sarcini de proiect, astfel cum sunt stabilite în anexa I . 

II.6. Suspendarea proiectului  

1. Beneficiarul informează de îndată Comisia cu privire la orice situaţie care afectează sau 
întârzie punerea în aplicare a proiectului.  

2. Beneficiarul poate propune suspendarea integrală sau parţială a proiectului în cazul în care 
circumstanţe excepţionale sau de forţă majoră fac extrem de dificilă sau nerentabilă execuţia 
acestuia. Beneficiarul trebuie să informeze de îndată Comisia în astfel de situaţii, furnizând 
documente justificative complete şi informaţii referitoare la situaţie, precum şi o estimare a 
datei de reîncepere a activităţii din cadrul proiectului. 

3. Comisia poate suspenda integral sau parţial proiectul în cazul în care consideră că 
beneficiarului nu îşi îndeplineşte obligaţiile în conformitate cu prezentul acord de finanţare. 
Beneficiarul este informat de îndată cu privire la motivele unei astfel de măsuri şi la 
condiţiile necesare reluării activităţii. Suspendarea intră în vigoare la 10 zile de la primirea 
notificării de către beneficiar. 

4. Pe perioada suspendării, nu se pot imputa niciun fel de costuri în temeiul proiectului pentru 
execuţia unei părţi a proiectului care a fost suspendată.  

5. Suspendarea integrală sau parţială a proiectului poate înceta de îndată ce părţile la acordul 
de finanţare au convenit asupra continuării proiectului şi, după caz, de îndată ce a fost 
identificată o modificare necesară, inclusiv extinderea duratei proiectului, printr-un 
amendament în formă scrisă. 
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II.7. Confidenţialitate 

1. Pe parcursul proiectului şi pentru o perioadă de cinci ani de la terminarea acestuia 
beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea oricăror date, documente sau 
materiale identificate ca fiind confidenţiale în relaţie cu execuţia proiectului („informaţii 
confidenţiale”). Comisia se angajează să păstreze confidenţialitatea „informaţiilor 
confidenţiale” timp de cinci ani de la terminarea proiectului. La cererea justificată în mod 
corespunzător a beneficiarului, Comisia poate accepta extinderea acestei perioade în ceea ce 
priveşte anumite informaţii confidenţiale. 

În cazul în care informaţiile confidenţiale au fost comunicate verbal, caracterul confidenţial 
al acestora trebuie să fie confirmat în scris de către partea care le-a comunicat, în termen de 
15 zile de la comunicarea acestora. 

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

- informaţiile confidenţiale devin disponibile public, în alt mod decât prin încălcarea 
obligaţiilor de confidenţialitate; 

- partea care a comunicat informaţiile informează ulterior destinatarul cu privire la faptul 
că informaţiile confidenţiale nu mai sunt confidenţiale; 

- informaţiile confidenţiale sunt comunicate ulterior destinatarului fără nicio obligaţie de 
confidenţialitate din partea unui terţ care se află legal în posesia acestora şi fără nicio 
obligaţie de confidenţialitate; 

- punerea la dispoziţie sau comunicarea informaţiilor confidenţiale este prevăzută de alte 
dispoziţii ale prezentului acord de finanţare; 

- punerea la dispoziţie sau comunicarea informaţiilor confidenţiale este solicitată de 
legislaţia naţională a beneficiarului; 

3. Beneficiarul se angajează să folosească aceste informaţii confidenţiale numai pentru 
execuţia proiectului, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel cu partea care le 
comunică. 

4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatelor anterioare, prelucrarea datelor, a documentelor 
sau a altor materiale care sunt clasificate („informaţii clasificate”) sau care fac obiectul unor 
restricţii de securitate sau al controlului la export ori la transfer trebuie să respecte normele 
de drept intern sau comunitar aplicabile unor astfel de informaţii, inclusiv normele interne 
ale Comisiei privind gestionarea informaţiilor clasificate5. Atunci când un beneficiar este 
stabilit într-o ţară terţă, se aplică, de asemenea, orice acord de securitate încheiat între 
această ţară terţă şi Comunitate. 

II.8. Comunicarea de date în scopul evaluării, analizării impactului şi standardizării  

 
1. La cererea Comisiei, beneficiarul furnizează datele necesare pentru: 

                                                 
5 Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 JO L 317, 3.12.2001, p. 1 (astfel cum 

a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/548/CE, Euratom, JO L 215, 5.8.2006, p. 38). 
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- evaluarea continuă şi sistematică a programului specific şi a celui de-al şaptelea 
Program-cadru; 

- evaluarea şi analiza impactului activităţilor Comunităţii, inclusiv utilizarea şi 
diseminarea informaţiilor generate. 

Aceste date pot fi solicitate pe toată durata proiectului şi timp de până la cinci ani de la 
terminarea proiectului. 

Datele colectate pot fi folosite de Comisie în propriile sale evaluări, dar nu pot fi publicate 
decât sub formă anonimă. 

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind protejarea informaţiilor generate şi 
confidenţialitatea, pe durata proiectului şi timp de doi ani de la terminarea acestuia, 
beneficiarul comunică, după caz, Comisiei şi organismelor de standardizare europene 
informaţiile generate care pot contribui la elaborarea unor standarde europene şi 
internaţionale.  

II.9. Informaţii care trebuie furnizate statelor membre şi ţărilor asociate 

1. La cerere, Comisia pune la dispoziţia oricărui stat membru sau oricărei ţări asociate orice 
informaţie utilă aflată în posesia sa cu privire la informaţiile generate, cu condiţia să fie 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

- informaţia în cauză prezintă importanţă pentru politicile publice; 

- beneficiarul nu a furnizat motive întemeiate şi suficiente pentru ca informaţiile în cauză 
să fie păstrate confidenţiale; 

- dreptul comunitar aplicabil informaţiilor clasificate nu interzice această acţiune. 

2. Astfel cum stipulează regulile de participare, furnizarea de informaţii în temeiul alineatului 
1 nu transferă destinatarului niciun drept sau obligaţie, iar acestuia i se cere să trateze orice 
astfel de informaţie ca fiind confidenţială în cazul în care ea nu devine publică în mod legal 
sau a fost comunicată Comisiei fără restricţii privind confidenţialitatea. 

II.10. Informare şi comunicare 

1. Pe toată durata proiectului, beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a implica în proiect 
publicul şi media şi pentru a scoate în evidenţă sprijinul financiar al Comunităţii. Cu 
excepţia cazului în care Comisia nu solicită altfel, orice publicitate, inclusiv în cadrul unei 
conferinţe sau al unui seminar sau orice tip de informaţie sau material promoţional (broşură, 
prospect, poster, prezentare etc.) trebuie să specifice că proiectul a primit finanţare 
comunitară pentru cercetare şi să afişeze emblema europeană. Dacă aceasta din urmă este 
afişată însoţită de un logo, emblema europeană trebuie sa aibă un grad de vizibilitate 
adecvat. Obligaţia de a folosi emblema europeană pentru proiectele la care contribuie 
Comunitatea Europeană nu implică niciun drept de utilizare exclusivă. Ea face obiectul 
restricţiilor generale de utilizare de către terţi care nu permit însuşirea emblemei sau a 
oricărei alte mărci comerciale similare sau logo, fie prin înregistrare fie prin alte mijloace. În 
temeiul acestor condiţii, beneficiarul este scutit de obligaţia de a obţine în prealabil 
permisiunea Comisiei de a utiliza emblema. Informaţii suplimentare detaliate legate de 
emblema UE pot fi consultate pe pagina web Europa.  
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Orice publicitate făcută de beneficiar în ceea ce priveşte proiectul, sub orice formă şi prin 
orice mijloc de informare, trebuie să specifice că aceasta reflectă doar consideraţiile 
autorului, iar Comunitatea nu este responsabilă pentru folosirea informaţiilor conţinute. 

 
2. Comisia este autorizată să publice, sub orice formă şi prin orice mijloc de informare, 

următoarele informaţii: 
  

– numele beneficiarului; 

– adresele de contact ale beneficiarului; 

– obiectivul general al proiectului sub forma unei sinteze furnizate de beneficiar; 

– valoarea şi rata contribuţiei financiare comunitare acordate proiectului;  

– locaţia geografică a activităţilor desfăşurate; 

– lista activităţilor de diseminare şi/sau a (cererilor de) brevet referitoare la informaţiile 
generate; 

– detaliile/referinţele şi rezumatele publicaţiilor ştiinţifice cu privire la informaţiile generate 
şi, în cazul în care sunt prevăzute în temeiul articolului II.30.4, versiunea publicată sau 
ultimul manuscris acceptat spre publicare. 

– rapoartele publicabile transmise acesteia; 

– orice imagine sau orice material web sau audiovizual furnizat Comisiei în cadrul 
proiectului. 

Beneficiarul se asigură că au fost obţinute toate autorizaţiile necesare pentru această 
publicare şi că publicarea informaţiilor de către Comisie nu încalcă niciun drept al terţilor. 

Pe baza unei cereri pe deplin justificate a beneficiarului, Comisia poate accepta anularea 
publicităţii, în cazul în care comunicarea informaţiilor indicate mai sus riscă să compromită 
securitatea beneficiarului, interesele ştiinţifice sau comerciale. 

II.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
1. Toate datele cu caracter personal incluse în acordul de finanţare trebuie prelucrate în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Astfel de 
date sunt procesate de către autoritatea de control doar în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
şi monitorizarea acordului de finanţare, precum şi evaluarea şi analiza de impact a 
activităţilor comunitare, inclusiv utilizarea şi diseminarea informaţiilor generate, fără a aduce 
atingere posibilităţii de transmitere a datelor către organismele însărcinate cu monitorizarea 
sau inspecţia, în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prezentul acord de finanţare.  

 
2. În urma unei cereri scrise, beneficiarul poate obţine acces la datele sale cu caracter personal şi 

poate corecta orice informaţie incompletă sau inexactă. Acesta poate adresa autorităţii de 
control orice întrebare privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Beneficiarul poate 
depune oricând o plângere împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal la 
Autoritatea europeană pentru protecţia datelor.  

 
3. În sensul prezentului acord de finanţare, autoritatea de control identificată la articolul 7.4 

reprezintă persoana de contact pentru Comisie.  
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Partea B           DISPOZIŢII FINANCIARE 

SECŢIUNEA 1 – DISPOZIŢII FINANCIARE GENERALE 

II.1. Costuri eligibile ale proiectului 

 
1. Costurile suportate pentru punerea în aplicare a proiectului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi considerate eligibile: 

a) trebuie să fie reale; 

b) trebuie să fie suportate de către beneficiar; 

c) trebuie să fie suportate pe durata proiectului, cu excepţia costurilor legate de rapoartele 
finale şi rapoartele care corespund ultimei perioade, precum şi a certificatelor privind 
declaraţiile financiare, dacă sunt solicitate în ultima perioadă, precum şi a examinărilor 
finale, după caz, care pot apărea într-un interval de până la 60 de zile de la terminarea 
proiectului sau de la data rezilierii acestuia, oricare survine mai devreme; 

d) trebuie stabilite în conformitate cu principiile şi practicile contabile şi de gestionare 
uzuale ale beneficiarului. Procedurile contabile folosite pentru înregistrarea costurilor şi 
veniturilor respectă normele contabile ale statului în care este stabilit beneficiarul. 
Procedurile interne de contabilitate şi auditare ale beneficiarului trebuie să permită 
compararea directă a costurilor şi veniturilor declarate cu privire la proiect cu 
declaraţiile financiare corespunzătoare şi documentele justificative; 

e) trebuie să fie folosite exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului şi a 
rezultatelor sale preconizate, într-o manieră compatibilă cu principiile economiei, 
eficienţei şi eficacităţii;  

f)  trebuie să fie înregistrate în evidenţa contabilă a beneficiarului; în cazul unei contribuţii 
din partea terţilor, aceasta trebuie înregistrată în evidenţa contabilă a terţilor; 

g) trebuie să fie indicate în bugetul general estimat din anexa I. 

 
2. Costurile suportate de terţi legate de resursele pe care aceştia le pun la dispoziţie gratuit 

beneficiarului pot fi declarate de către beneficiar, cu condiţia să îndeplinească, mutatis 
mutandis, condiţiile stabilite la alineatele 1 şi 3 şi să fie imputate în conformitate cu articolul 
II.15.  

3. Costurile generate de un subcontract încheiat de beneficiar în scopul execuţiei proiectului 
sunt eligibile cu condiţia respectării dispoziţiilor articolului II.6.  

4. Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile şi nu pot fi imputate în cadrul proiectului: 

a) impozite indirecte care pot fi identificate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată,  

b) accize,  

c) dobânda datorată,  

d) provizioane pentru viitoare pierderi sau taxe,  
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e) pierderi datorate cursului de schimb, costuri legate de rentabilitatea capitalului,  

f) costuri declarate, suportate sau rambursate legate de un alt proiect comunitar,  

g) datorii şi costuri de serviciu ale datoriei, cheltuieli excesive sau iresponsabile. 

 

II.2. Identificarea costurilor directe şi indirecte 

 
1. Costurile directe sunt toate acele costuri eligibile care pot fi atribuite direct proiectului şi 

care sunt identificate de către beneficiar ca atare, conform principiilor contabile şi normele 
interne uzuale ale acestuia. 

2. Costurile directe eligibile pot fi costurile reale eligibile şi/sau ratele fixe şi/sau sumele 
forfetare. Condiţiile pentru rambursarea costurilor directe eligibile sunt stabilite în anexa III. 

3. Costurile directe cu personalul aferente cercetătorului angajat sunt eligibile pentru 
activitatea desfăşurată în cadrul proiectului. 

4. De regulă, cercetătorul angajat trebuie să lucreze cu normă întreagă şi în mod continuu în 
cadrul proiectului pentru a fi eligibil pentru contribuţia în beneficiul cercetătorilor, astfel 
cum este prevăzut în anexa III. Cu toate acestea, în cazuri speciale, justificate corespunzător, 
în conformitate cu anexa III, cercetătorul poate lucra cu fracţiune de normă din motive 
personale sau familiale, iar activităţile sale în cadrul proiectului se pot desfăşura în mai 
multe etape. În aceste din urmă cazuri, justificate corespunzător, valoarea contribuţiei se 
poate ajusta proporţional cu timpul alocat efectiv proiectului.  

5. Costurile cu personalul, altele decât cele aferente cercetătorului angajat în cadrul 
proiectului, sunt eligibile atunci când sunt prevăzute în mod expres în anexa III. În acest caz, 
se pot imputa numai costurile aferente orelor efective lucrate de persoanele care desfăşoară 
în mod direct activităţile din cadrul proiectului. Aceste persoane trebuie: 

– să fie angajate direct de către beneficiar în conformitate cu legislaţia naţională, 

– să lucreze exclusiv sub supravegherea tehnică şi răspunderea beneficiarului şi 

– să fie remunerate conform practicilor obişnuite ale beneficiarului. 

Costurile legate de concediul pentru creşterea copilului pentru persoanele care desfăşoară în 
mod direct activităţile din cadrul proiectului reprezintă costuri eligibile proporţional cu 
timpul dedicat proiectului, cu condiţia ca acestea să fie obligatorii conform legislaţiei 
interne. 

          Costurile directe cu activităţile de gestionare includ: 

− gestionarea juridică, etică, financiară şi administrativă,  

− obţinerea certificatelor privind declaraţiile financiare şi metodologia, precum şi 
costuri cu audituri financiare şi evaluări tehnice, 

− orice alte activităţi de gestionare prevăzute în anexe, cu excepţia coordonării 
activităţilor de cercetare şi de dezvoltare tehnologică.  
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6. Costurile indirecte sunt toate acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de beneficiar 
ca fiind atribuite în mod direct proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate în 
sistemul contabil al beneficiarului ca fiind suportate în relaţie directă cu costurile eligibile 
directe atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri directe eligibile. 

Costurile indirecte constituie o parte considerabilă din cheltuielile generale ale organizaţiei. În 
conformitate cu anexa III, se poate imputa în cadrul proiectului o rată fixă calculată pe baza 
costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile cu subcontractarea şi cu resursele 
puse la dispoziţie de terţi care nu sunt folosite la sediul beneficiarului.  

II.3. Veniturile proiectului 

Veniturile proiectului pot rezulta din:  

a) Resursele puse gratuit la dispoziţia beneficiarului de terţi prin transferuri financiare sau 
contribuţii în natură: 

i. sunt considerate venituri ale proiectului în cazul în care au fost furnizate de 
terţi special pentru a fi folosite în cadrul proiectului; 

ii. nu sunt considerate venituri ale proiectului în cazul în care utilizarea acestora 
rămâne la discreţia administrării beneficiarului. 

b) Veniturile generate de proiect: 

i. sunt considerate venituri pentru beneficiar atunci când sunt generate de acţiuni 
întreprinse pe durata derulării proiectului şi de vânzarea activelor achiziţionate în 
temeiul acordului de finanţare, până la valoarea costurilor imputate iniţial în cadrul 
proiectului de către beneficiar; 

ii. nu sunt considerate venituri pentru beneficiar atunci când sunt generate de utilizarea 
informaţiilor generate de proiect. 

II.4. Contribuţia financiară comunitară 

1. „Contribuţia financiară comunitară” la proiect se stabileşte pe baza costurilor eligibile reale 
şi/sau a ratelor fixe şi/sau a sumelor forfetare acceptate de Comisie. 

2. Condiţiile pentru aplicarea ratelor fixe şi/sau a sumelor forfetare sunt indicate în anexa III. 
Valoarea maximă a ratelor fixe şi/sau a sumelor forfetare se stabileşte în conformitate cu 
ratele de referinţă stabilite în programul de lucru, iar valoarea totală estimată a contribuţiei 
financiare comunitare este indicată în anexa I. 

3. Contribuţia financiară comunitară se calculează în funcţie de costul proiectului per 
ansamblu, iar rambursarea acesteia se bazează pe costurile acceptate ale fiecărui beneficiar. 

4. Contribuţia financiară comunitară nu poate constitui o sursă de profit pentru beneficiar. În 
acest sens, în momentul prezentării ultimei declaraţii financiare, valoarea finală a 
contribuţiei financiare comunitare ia în considerare toate veniturile proiectului încasate de 
beneficiar. Contribuţia financiară comunitară nu poate depăşi costurile eligibile minus 
veniturile proiectului. 

5. Valoarea totală a plăţilor efectuate de Comunitate nu depăşeşte, în niciun caz, valoarea 
maximă a contribuţiei financiare comunitare menţionate la articolul 4.  
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6. Fără a aduce atingere dreptului de a rezilia acordul de finanţare în temeiul articolului II.33 
şi fără a aduce atingere dreptului Comisiei de aplica sancţiunile menţionate la articolele II.22 
şi II.23, în cazul în care proiectul nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod 
necorespunzător, parţial sau cu întârziere, Comisia poate reduce finanţarea furnizată iniţial, 
în funcţie de punerea în aplicare efectivă a proiectului conform condiţiilor prezentului acord 
de finanţare. 

7. Finanţarea sub formă de rate fixe şi/sau sume forfetare se limitează la sumele stabilite în 
anexa I. În cazul în care condiţiile sau motivele pentru acordarea acestor contribuţii nu sunt 
îndeplinite sau au fost îndeplinite parţial în momentul terminării proiectului, Comisia îşi 
retrage sau îşi reduce contribuţia, în funcţie de gradul de îndeplinire efectivă a condiţiilor 
sau exigenţelor. 

II.5. Dobânda generată de prefinanţarea furnizată de Comisie 

1. Prefinanţarea rămâne proprietatea Comunităţii până în momentul efectuării plăţii finale. 

2. Comisia recuperează de la beneficiar, pentru fiecare perioadă de raportare care urmează 
punerii în aplicare a acordului, valoarea dobânzii generate atunci când această prefinanţare 
depăşeşte suma stabilită în Regulamentul financiar şi în normele de aplicare a acestuia.  

 

SECŢIUNEA 2 – FONDUL DE GARANTARE ŞI RECUPERĂRILE 

II.6. Fondul de garantare  

 
1. Răspunderea financiară a beneficiarului se limitează la propria sa datorie, sub rezerva 

alineatelor următoare. 
 

2. În conformitate cu articolul 5, beneficiarul contribuie la Fondul de garantare (denumit în 
continuare fondul) instituit pentru a gestiona riscul legat de nerecuperarea sumelor datorate 
Comunităţii de către beneficiarii acordurilor de finanţare în temeiul PC7. Contribuţia care 
urmează să fie transferată de către Comisie în numele său nu poate fi dedusă din nicio 
datorie în vigoare pe care o poate avea faţă de Comunitate.  

 
3. Fondul reprezintă proprietatea beneficiarilor acordurilor de finanţare derulate în temeiul 

PC7. Comunitatea, reprezentată de Comisie, gestionează acest fond în numele lor, ca agent 
executiv. Fondul este depus la o bancă (denumită în continuare banca) aleasă de 
Comunitate reprezentată de Comisie, în calitatea sa de agent executiv.  

 
4. Dobânda generată de fond se adăugă la acesta şi este folosită de Comisie pentru transferuri 

sau recuperări din fondul menţionat la alineatele 1 şi 2 din articolul II.19 (denumite în 
continuare operaţiunile).   
 
Operaţiunile pot fi întreprinse din ziua intrării în vigoare a primului acord de finanţare în 
temeiul PC7 până în ziua plăţii finale a ultimului acord. La sfârşitul acestei perioade, orice 
dobândă restantă devine proprietatea Comunităţii. 

 
În cazul în care dobânda este insuficientă pentru a acoperi operaţiunile, contribuţiile la 
fond pot fi folosite într-o limită care să nu depăşească 1% din contribuţia financiară 
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comunitară datorată beneficiarilor, alta decât cea prevăzută la alineatul 5, la sfârşitul 
perioadei menţionate la alineatul anterior. În afara acestor limite sau după această 
perioadă, Comisia recuperează direct de la beneficiari orice sumă datorată. 

 
5. La plata finală realizată la sfârşitul proiectului, suma vărsată fondului în temeiul 

prezentului acord de finanţare se returnează beneficiarului.  
 

 Suma care urmează să fie returnată este egală cu: 
 

„contribuţia la fond în temeiul prezentului acord de finanţare” x “indicele fondului” 
 

„Indicele fondului” se stabileşte la sfârşitul fiecărei luni de către bancă şi trebuie aplicat pe 
durata următoarei luni; este egal cu următoarea fracţie redusă la 1 atunci când depăşeşte 
această valoare: 
 

indicele fondului = (C + I + B)/C 
unde:  
 
 C= contribuţii la fond ale tuturor proiectelor în derulare în momentul stabilirii indicelui 
 
 I = dobânda cumulată generată de fond de la începutul perioadei 
 
 B= (recuperări la profitul fondului) - (transferuri din fond şi recuperări pentru fond)  
 
În cazul în care, după acest calcul, suma care trebuie returnată beneficiarului este mai mică 
decât suma vărsată fondului în temeiul prezentului acord de finanţare, această deducere nu 
depăşeşte 1% din contribuţia financiară comunitară şi nu se aplică în cazul sumelor datorate 
organismelor publice sau entităţilor juridice a căror participare la acordul de finanţare este 
garantată de un stat membru sau de o ţară asociată, precum şi instituţiilor de învăţământ 
liceal şi superior. 
 
Beneficiarul acceptă astfel că suma care urmează să i se restituie este alocată pentru plata 
oricărei datorii a beneficiarului către Comunitate în temeiul prezentului acord de finanţare 
sau a oricărei alte obligaţii indiferent de originea acesteia, fără nicio formalitate 
suplimentară. 
 

II.7. Rambursare şi recuperări  

 
1. Atunci când suma datorată Comunităţii de beneficiar urmează să fie recuperată după 

rezilierea sau încheierea oricărui acord de finanţare în temeiul PC7, Comisia solicită, 
printr-un ordin de recuperare emis împotriva beneficiarului în cauză, rambursarea sumei 
datorate. În cazul în care plata nu se efectuează la termen, sumele datorate Comunităţii se 
pot recupera prin deducerea lor din sumele pe care Comunitatea le datorează 
beneficiarului în cauză, după informarea acestuia în mod corespunzător. În circumstanţe 
excepţionale, justificate de necesitatea apărării intereselor financiare ale Comunităţii, 
Comisia poate recupera prin compensare înainte de termenul de plată. Nu este necesar 
acordul prealabil al beneficiarului. Atunci când nu este posibilă compensarea, Comisia 
recuperează efectiv sumele datorate de la fond. 

2. În cazul în care o sumă datorată de beneficiar a fost recuperată de la fond în conformitate 
cu alineatul 1, beneficiarul rambursează fondului suma respectivă. În acest scop, Comisia 
emite împotriva beneficiarului în cauză un ordin de recuperare în beneficiul fondului. 
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3. Beneficiarul acceptă astfel că: 

• orice plată restantă, exceptând prefinanţarea datorată de Comunitate către 
beneficiarul în cauză, indiferent de originea sa, este alocată plăţii datoriei 
respectivului beneficiar către fond; 

• Comisia poate adopta o decizie de recuperare în conformitate cu alineatul 5. 

4. Beneficiarul ia la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu articolul 256 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene şi astfel cum este prevăzut de Regulamentul financiar, 
Comisia poate adopta o decizie executorie de stabilire formală a creanţelor de la entităţi, 
altele decât statele. 

5. în cazul în care obligaţia de a plăti suma datorată nu este onorată până la data stabilită de 
Comisie, suma datorată generează dobândă la rata indicată la articolul II.4. Dobânda la 
plata întârziată acoperă perioada cuprinsă între data stabilită pentru plată, exclusiv, şi data 
la care Comisia primeşte plata integrală a sumei datorate, inclusiv. Orice plată parţială este 
înregistrată mai întâi ca plată a taxelor şi a dobânzii datorate pentru plata întârziată şi abia 
apoi ca sumă principală datorată. 

SECŢIUNEA 3 – CONTROALE ŞI SANCŢIUNI  
 

II.8. Audituri şi controale financiare 

1. În orice moment pe perioada punerii în aplicare a proiectului şi timp de până la cinci ani de 
la terminarea acestuia, Comisia poate solicita realizarea de audituri de către auditori externi 
sau de către serviciile Comisiei, inclusiv OLAF. Procedura de auditare este considerată 
iniţiată la data primirii avizului corespunzător trimis de Comisie. Aceste audituri pot acoperi 
aspecte financiare, sistemice sau de altă natură (de exemplu, principii contabile şi de 
gestionare) legate de execuţia adecvată a acordului de finanţare si au caracter confidenţial. 

2. Beneficiarul pune la dispoziţia Comisiei toate datele şi informaţiile detaliate pe care Comisia 
sau orice reprezentant autorizat de aceasta le poate solicita, pentru a verifica dacă acordul de 
finanţare este gestionat în mod corespunzător şi derulat executat în conformitate cu 
dispoziţiile acestuia şi dacă toate costurile au fost imputate în deplină conformitate cu 
acesta. Aceste date şi informaţii trebuie să fie precise, complete şi reale. 

3. Beneficiarul păstrează originalele sau, în cazuri excepţionale, copiile autentificate conforme 
cu originalul – inclusiv copiile electronice – ale tuturor documentelor legate de acordul de 
finanţare timp de până la cinci ani de la încheierea proiectului. Acestea sunt puse la 
dispoziţia Comisiei atunci când sunt solicitate în timpul unui audit în temeiul acordului de 
finanţare. 

4. Pentru realizarea acestor audituri, beneficiarul se asigură că serviciile şi organismul 
(organismele) extern(e) ale Comisiei autorizate de aceasta au acces imediat în orice moment 
rezonabil, în special la birourile beneficiarului, la datele din calculator, la datele contabile 
ale acestuia şi la toate informaţiile necesare realizării acestor audituri, inclusiv la informaţii 
privind salariile individuale ale persoanelor implicate în proiect. Beneficiarul se asigură că 
informaţiile sunt disponibile pe loc în momentul auditului şi că, la cerere, sunt furnizate într-
o formă adecvată. 
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5. Pe baza constatărilor din timpul auditului financiar, se redactează un raport provizoriu. 
Acesta este trimis de Comisie sau de către reprezentantul autorizat al acesteia beneficiarului 
în cauză, care poate face observaţii legate de raport în termen de o lună de la primirea lui. 
Comisia poate decide să nu ia în considerare observaţiile înaintate sau documentele trimise 
după acest termen. Raportul final este trimis beneficiarului în termen de două luni de la 
expirarea termenului menţionat anterior.  

6. Pe baza concluziilor auditului, Comisia ia toate măsurile corespunzătoare pe care le 
consideră necesare, inclusiv emiterea de ordine de recuperare cu privire la plăţile integrale 
sau parţiale realizate de aceasta şi aplicarea oricărei sancţiuni aplicabile. 

7. Curtea Europeană de Conturi are aceleaşi drepturi ca şi Comisia, în special dreptul de acces, 
în scopul verificărilor şi auditurilor, fără a aduce atingere propriilor sale norme. 

8. În plus, Comisia poate realiza verificări la faţa locului şi inspecţii în conformitate cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind 
controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri6 şi cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF)7. 

II.9. Audituri şi analize tehnice 

1. Comisia poate iniţia un audit sau o analiză tehnică în orice moment pe perioada punerii în 
aplicare a proiectului şi timp de până la cinci ani de la încheierea proiectului. Scopul unui 
audit sau al unei analize tehnice este de a evalua activitatea realizată în cadrul proiectului 
pe o anumită perioadă, inter alia, prin evaluarea rapoartelor şi a rezultatelor preconizate 
ale proiectului, relevante pentru perioada respectivă. Aceste audituri şi analize tehnice pot 
acoperi aspecte ştiinţifice, tehnologice şi de altă natură legate de execuţia corespunzătoare 
a proiectului şi a acordului de finanţare.  

2. În ceea ce priveşte descrierea activităţii (anexa I), auditul sau analiza evaluează în mod 
obiectiv următoarele aspecte: 

- gradul de îndeplinire a planului de lucru al proiectului pentru perioada relevantă şi a 
rezultatelor preconizate aferente, 

- relevanţa constantă a obiectivelor şi a potenţialului progres tehnologic în raport cu 
situaţia actuală ştiinţifică şi industrială, 

- resursele planificate şi utilizate în raport cu progresele realizate, în concordanţă cu 
principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii, 

- metodele şi procedurile de gestionare ale proiectului; 
- contribuţiile şi integrarea beneficiarului în cadrul proiectului, 
- impactul potenţial preconizat din punct de vedere economic, concurenţial şi social şi 

strategia beneficiarului de utilizare şi diseminare a informaţiilor generate. 
 

3. Analizele şi auditurile sunt considerate iniţiate la data primirii de către beneficiar a 
avizului trimis de Comisie în acest sens.  

                                                 
6 JO L 292, 15.11.1996, p. 2. 

7  JO L 136, 31.5.1999. 
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4. Orice astfel de analiză sau audit are caracter confidenţial. 

5. La realizarea analizelor şi auditurilor tehnice Comisia poate fi asistată de către experţi 
ştiinţifici sau tehnici externi. Înainte de evaluare, Comisia comunică beneficiarului 
identitatea experţilor desemnaţi. Beneficiarul are dreptul să refuze participarea unui 
anumit expert ştiinţific sau tehnic extern din motive de confidenţialitate comercială. 

6. Analizele şi auditurile pot fi realizate la distanţă, la domiciliul expertului ori la locul său 
de muncă şi implică sesiuni de evaluare cu reprezentanţi ai proiectului la sediul Comisiei 
sau al beneficiarului. Comisia sau expertul ştiinţific sau tehnic poate avea acces la locaţiile 
şi clădirile în care se desfăşoară activitatea şi la orice document privind activitatea.  

7. Beneficiarii pun direct la dispoziţia Comisiei toate datele şi informaţiile detaliate pe care 
aceasta sau expertul ştiinţific sau tehnic le pot solicita pentru a verifica dacă proiectul 
este/a fost pus în aplicare în mod corespunzător şi este/s-a derulat conform dispoziţiilor 
prezentului acord de finanţare. 

8. Se redactează un raport privind rezultatul analizelor şi al auditurilor. Acesta este trimis de 
Comisie beneficiarului în cauză, care poate face observaţii legate de raport în termen de o 
lună de la primirea lui. Comisia poate decide să nu ia în considerare observaţiile înaintate 
după acest termen.  

9. Pe baza recomandărilor oficiale ale experţilor, Comisia informează beneficiarul cu privire 
la decizia sa: 

- de a accepta sau de a respinge rezultatele preconizate, 

- de a permite continuarea proiectului fără modificarea anexei I sau cu modificări 
minore, 

- de a considera că proiectul poate continua doar cu modificări majore,  

- de a iniţia rezilierea acordului de finanţare în conformitate cu articolul II.33, 

- de a emite un ordin de recuperare privind plăţile integrale sau parţiale realizate de 
Comisie şi de a aplica orice sancţiune aplicabilă.  

10. Timp de până la cinci ani de la terminarea proiectului, serviciile Comisiei pot decide să 
realizeze un audit privind etica. Alineatele 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 se aplică mutatis mutandis. 

II.10. Daune lichidate  

1. Un beneficiar despre care se constată că a supraevaluat o sumă şi că a primit astfel o 
contribuţie financiară nejustificată din partea Comunităţii, fără a aduce atingere niciunei alte 
măsuri menţionate în prezentul acord de finanţare, este pasibil de plata unor daune, 
denumite în continuare „daune lichidate”. Daunele lichidate sunt datorate pe lângă 
recuperarea de la beneficiar a contribuţiei financiare comunitare nejustificate. În cazuri 
excepţionale, Comisia poate renunţa la pretinderea daunelor lichidate.  

2. Orice valoare a daunelor lichidate trebuie să fie proporţională cu suma supraevaluată şi cu 
partea nejustificată din contribuţia financiară comunitară. Pentru a calcula daunele 
lichidate, se foloseşte următoarea formulă: 
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Daune lichidate = contribuţia financiară comunitară nejustificată x (suma 
supraevaluată/contribuţia financiară comunitară totală solicitată) 

Calcularea daunelor lichidate ia în considerare doar perioada (perioadele) de raportare 
legate de solicitarea beneficiarului pentru contribuţia financiară comunitară pentru perioada 
respectivă. Calculul nu se face raportat la întreaga contribuţie financiară comunitară.  

3. Comisia informează în scris beneficiarul pe care îl consideră pasibil de plata unor daune 
lichidate printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Beneficiarul are la 
dispoziţie o perioadă de 30 de zile pentru a răspunde solicitării Comunităţii. 

4. Procedura de plată a contribuţiei financiare comunitare nejustificate şi a daunelor lichidate 
se stabileşte în conformitate cu prevederile articolului II.19. Daunele lichidate se deduc din 
orice plată viitoare sau fac obiectul unei recuperări din partea Comisiei. 

5. Comisia are dreptul de a solicita daune lichidate legate de orice sumă supraevaluată care 
este descoperită după încheierea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile alineatelor 1-4. 

II.11. Sancţiuni financiare 

1. Un beneficiar care se face vinovat de declaraţii false sau despre care se constată că nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile prevăzute de prezentul acord de finanţare este pasibil de sancţiuni 
financiare între 2% şi 10% din valoarea contribuţiei financiare comunitare primite de 
beneficiarul respectiv. Valoarea sancţiunilor poate creşte la un procent cuprins între 4% şi 
20% în cazul unei infracţiuni repetate într-un interval de cinci ani de la prima încălcare.  

2. În cazurile menţionate la alineatul 1, beneficiarul este exclus din toate programele de finanţare 
comunitare pentru o perioadă maximă de doi ani de la data la care s-a constatat infracţiunea.  

3. Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere niciunei sancţiuni financiare sau 
administrative care poate fi impusă beneficiarului stabilit vinovat în conformitate cu 
Regulamentul financiar şi niciunei alte forme de recurs civil la care are dreptul Comunitatea. 
În plus, prezentele dispoziţii nu exclud nicio procedură de urmărire penală care ar putea fi 
iniţiată de autorităţile statului membru.  

Partea C           DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, 
UTILIZARE ŞI DISEMINARE 

SECŢIUNEA 1 – INFORMAŢII GENERATE 

II.1. Proprietate 

1. Informaţiile generate sunt proprietatea beneficiarului care realizează activitatea care 
generează informaţiile respective. 

2. În cazul în care angajaţii sau alte categorii de personal care lucrează pentru beneficiar sunt 
îndreptăţiţi să solicite drepturi asupra informaţiilor generate, beneficiarul asigură 
posibilitatea exercitării acestor drepturi în conformitate cu obligaţiile prezentului acord de 
finanţare. 
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II.2. Transfer 

1. Atunci când beneficiarul transferă proprietatea asupra informaţiilor generate, acesta 
transferă, de asemenea, obligaţiile privind informaţiile respective către cesionar, inclusiv 
obligaţia de a transmite obligaţiile în cauză oricărui cesionar ulterior. 

2.  Atunci când un beneficiar intenţionează să transfere proprietatea asupra informaţiilor 
generate către un terţ stabilit într-o ţară terţă neasociată la cel de-al şaptelea Program-cadru, 
Comisia se poate opune transferului de proprietate asupra informaţiilor generate în cazul în 
care consideră că acesta nu este în conformitate cu interesele de dezvoltare a competitivităţii 
economiei europene sau este incompatibil cu principiile etice sau din considerente de 
securitate. 

În astfel de cazuri, transferul de proprietate se efectuează doar atunci când Comisia s-a 
asigurat că se vor institui măsuri de siguranţă corespunzătoare şi a autorizat în scris 
transferul. 

II.3. Protecţie 

1. Atunci când informaţiile generate pot avea o aplicaţie industrială sau comercială, 
proprietarul acestora le asigură o protecţie adecvată şi eficientă, ţinând seama de interesele 
sale legitime.  

2. Cererile de brevete legate de informaţiile generate, înregistrate de către sau în numele 
beneficiarului, trebuie să includă următoarea menţiune care să indice că respective 
informaţii au fost generate cu asistenţa şi sprijinul financiar al Comunităţii: 

Activitatea care a generat această invenţie a primit finanţare în cadrul celui de-al 
şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene ([PC7/2007-2013] prin acordul de 
finanţare nr. [xxxxxx]8. 

În plus, toate cererile de brevet înregistrate legate de informaţiile generate se raportează în 
strategia de utilizare şi diseminare a informaţiilor generate, incluzând referinţe/detalii 
suficiente care să permită Comisiei să identifice brevetul/cererea de brevet. Orice astfel de 
înregistrare care se efectuează după prezentarea raportului final trebuie notificată Comisiei 
împreună cu aceleaşi referinţe/detalii. 

3. Atunci când informaţiile generate pot avea o aplicaţie industrială sau comercială, iar 
proprietarul acestora nu le protejează şi nu le transferă unei entităţi afiliate stabilite într-un 
stat membru sau într-o ţară asociată sau unui terţ stabilit într-un stat membru sau într-o ţară 
asociată împreună cu obligaţiile aferente, în conformitate cu articolul II.28, nu poate avea 
loc nicio activitate de diseminare a informaţiilor generate înainte de informarea Comisiei. 
Comisia trebuie să fie informată cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea activităţii de 
diseminare propuse. 

În astfel de cazuri, Comunitatea poate, cu acordul beneficiarului, să îşi asume proprietatea 
acestor informaţii generate şi să adopte măsuri pentru protecţia adecvată şi eficientă a 
acestora. Beneficiarul poate să se opună doar în cazul în care demonstrează că interesele sale 
legitime ar suferi daune disproporţionat de mari.  

                                                 
8 Această menţiune trebuie tradusă în limba în care a fost completat brevetul. Se pun la dispoziţie traduceri în toate 

limbile comunitare. 
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În cazul în care Comunitatea îşi asumă proprietatea, aceasta va prelua obligaţiile privind 
acordarea drepturilor de acces. 

II.4. Utilizare 

1.  Beneficiarul utilizează informaţiile generate pe care le deţine sau garantează utilizarea 
acestora.  

2.  Beneficiarul raportează cu privire la utilizarea preconizată a informaţiilor generate în cadrul 
strategiei de utilizare şi diseminare a informaţiilor generate. Informaţiile trebuie să fie 
suficient de detaliate pentru a permite Comisiei realizarea oricărui audit în acest sens. 

II.5. Diseminare 

1. Beneficiarul se asigură că informaţiile generate sunt diseminate cât mai repede posibil. În 
cazul în care nu îşi îndeplineşte această obligaţie, informaţiile generate pot fi diseminate de 
Comisie.  

2. Activităţile de diseminare trebuie să fie compatibile cu protecţia drepturilor de proprietate 
intelectuală, cu obligaţiile de confidenţialitate şi cu interesele legitime ale proprietarului 
(proprietarilor) informaţiilor generate. 

3.  Orice publicare sau orice altă formă de diseminare legată de informaţiile generate trebuie să 
includă următoarea menţiune care să indice faptul că informaţiile respective au fost generate 
cu asistenţa şi sprijinul financiar al Comunităţii: 

Activitatea care a generat aceste rezultate a primit finanţare în cadrul celui de-al 
şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene ([PC7/2007-2013] prin acordul de 
finanţare nr. [xxxxxx]. 9 
Orice activitate de diseminare trebuie raportată în strategia de utilizare şi diseminare a 
informaţiilor generate, incluzând detalii/referinţe suficiente care să permită Comisiei să 
identifice activitatea. În ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice legate de informaţiile 
generate, publicate înainte sau după raportul final, aceste detalii/referinţe şi un rezumat al 
publicaţiei trebuie furnizate Comisiei în termen de două luni de la publicare. În plus, trebuie 
furnizată Comisiei o copie electronică a versiunii publicate sau manuscrisul final acceptat 
spre publicare, în scopul menţionat la articolul II.11.2, în cazul în care aceasta nu aduce 
atingere niciunui drept al terţilor. 

SECŢIUNEA 2 – DREPTURI DE ACCES 

II.6. Definirea informaţiilor preexistente 

Beneficiarul poate defini informaţiile preexistente necesare în scopul proiectului şi, după 
caz, poate exclude anumite informaţii preexistente specifice10.  

                                                 
9 Această menţiune trebuie tradusă în limba în care se desfăşoară activitatea de diseminare. Se pun la dispoziţie 

traduceri în toate limbile comunitare. 

10 O astfel de excludere poate fi temporară (de exemplu, pentru a permite protejarea adecvată a informaţiilor 
preexistente înaintea furnizării accesului) sau limitată. Deoarece informaţiile preexistente sunt considerate, prin 
definiţie, necesare punerii în aplicare sau utilizării, impactul unei astfel de excluderi asupra proiectului, în special 
o excludere care nu are un caracter temporar, trebuie să fie examinat de către beneficiar.  
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II.7. Principii 

1. Toate cererile de drepturi de acces se prezintă în scris. 

2. Acordarea drepturilor de acces poate fi condiţionată de acceptarea unor condiţii specifice 
menite să garanteze că aceste drepturi vor fi folosite doar în scopul declarat şi că sunt 
definite obligaţiile de confidenţialitate corespunzătoare. 

3. Cu excepţia cazului în care proprietarul informaţiilor generate sau al informaţiilor 
preexistente nu decide altfel, drepturile de acces nu conferă niciun drept de a acorda 
sublicenţe. 

4. Atunci când beneficiarul intenţionează să acorde o licenţă exclusivă la informaţiile generate 
unui un terţ stabilit într-o ţară terţă neasociată la cel de-al şaptelea Program-cadru, Comisia 
se poate opune acordării acestei licenţe exclusive în cazul în care consideră că acest lucru nu 
este în conformitate cu interesele de dezvoltare a competitivităţii economiei europene sau 
este incompatibil cu principiile etice sau din considerente de securitate.  

În astfel de cazuri, licenţa exclusivă este acordată numai în cazul în care Comisia s-a 
asigurat că se vor lua măsurile de siguranţă corespunzătoare şi a autorizat în scris acordarea 
acesteia. 

DISPOZIŢII FINALE 
 

II.8. Cereri de modificare şi reziliere a acordului la iniţiativa 
beneficiarului 

 
1. Oricare dintre părţi poate solicita modificări la prezentul acord de finanţare. Cererile de 

modificare şi reziliere sunt semnate de reprezentantul legal al părţilor şi prezentate în 
conformitate cu articolul 7.  

2. O cerere de modificare care conţine una sau mai multe modificări la acord este considerată 
un întreg care nu poate fi separat în mai multe cereri şi se aprobă sau respinge de către 
cealaltă parte ca întreg, cu excepţia cererii care menţionează în mod explicit că aceasta 
conţine cereri separate care pot fi aprobate individual. 

3. Modificările nu pot avea scopul sau efectul de a aduce schimbări la acord care ar putea să 
aducă atingere deciziei de acordare a finanţării. 

 

Cererile de reziliere a acordului de finanţare trebuie să furnizeze motivele rezilierii, precum 
şi rapoartele şi rezultatele preconizate menţionate la articolul II.3 privind activitatea 
îndeplinită până la data intrării în vigoare a rezilierii. 

II.9. Aprobarea modificărilor şi a rezilierii solicitate de 
beneficiar  

1. Părţile la prezentul acord de finanţare se angajează să aprobe sau să respingă orice cerere 
validă de modificare sau reziliere în termen de 45 de zile de la primirea acesteia. Lipsa unui 
răspuns în termen de 45 de zile de la primirea cererii este considerată drept respingere. 
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3. Aprobarea, de către Comisie, a cererii de modificare sau reziliere este notificată 
beneficiarului.  

4.  Modificarea sau de rezilierea intră în vigoare la data convenită de către părţi; atunci când nu 
se specifică nicio dată, acestea intră în vigoare la data aprobării de către Comisie. 

II.10. Rezilierea acordului de finanţare la iniţiativa Comisiei  

1. Comisia poate rezilia acordul de finanţare în următoarele cazuri: 

a) în cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a activităţii sau a încălcării 
unei obligaţii importante impuse de prezentul acord de finanţare, care nu este remediată 
în termen de 30 de zile în urma unei cereri scrise adresate beneficiarului de rectificare a 
situaţiei;  

b) atunci când beneficiarul a comis o neregulă, în mod deliberat sau din neglijenţă, în 
execuţia oricărui acord de finanţare cu Comisia;  

c) atunci când beneficiarul a încălcat principii etice fundamentale; 

d) atunci când rapoartele sau rezultatele preconizate solicitate nu sunt prezentate sau 
Comisia nu aprobă rapoartele sau rezultatele preconizate înaintate; 

e) din motive economice sau tehnice majore care afectează semnificativ finalizarea 
proiectului; 

f) în cazul în care utilizarea potenţială a rezultatelor proiectului se diminuează într-o 
măsură considerabilă; 

g) atunci când o schimbare de natură juridică, financiară, organizaţională sau tehnică, sau 
schimbarea de control a beneficiarului pune sub semnul întrebării decizia Comisiei de a 
accepta participarea acestuia; 

h) atunci când oricare din aceste schimbări identificate la punctul g) menţionat anterior sau 
rezilierea participării beneficiarului în cauză afectează în mod considerabil punerea în 
aplicare a proiectului sau interesele Comunităţii sau pune sub semnul întrebării decizia 
de acordare a contribuţiei comunitare; 

i) în caz de forţă majoră notificată în conformitate cu articolul II.35, atunci când este 
imposibilă orice reluare a proiectului după suspendare; 

j) atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de participare la proiect stabilite de 
regulile de participare sau astfel cum au fost modificate prin cererea de propuneri pe 
baza căreia a fost înaintat proiectul, cu excepţia cazului în care Comisia consideră că 
această continuare a proiectului este esenţială pentru punerea în aplicare a programului 
specific; 

k) atunci când beneficiarul este declarat vinovat de o infracţiune privind conduita sa 
profesională printr-o hotărâre având putere de res judicata sau se face vinovat de abateri 
profesionale grave dovedite prin orice mijloace justificate;  

l) atunci când beneficiarul este declarat în stare de faliment sau de lichidare. 
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2. Rezilierea acordului de finanţare la iniţiativa Comisiei se notifică beneficiarului şi intră în 
vigoare la data indicată în notificare şi la cel târziu în termen de 30 zile de la primirea 
acesteia de către beneficiar. 

3. În termen de 45 de zile de la data rezilierii, beneficiarul prezintă toate rapoartele şi 
rezultatele menţionate la articolul II.4 privind activitatea îndeplinită până la acea dată. În 
cazul în care aceste documente nu sunt trimise în temenele menţionate anterior, după 
trimiterea unui aviz scris de 30 de zile cu privire la faptul că nu a primit documentele 
respective, Comisia poate să nu mai ia în considerare nicio cerere de decont şi să nu mai 
facă nicio rambursare şi, după caz, să ceară rambursarea oricărei prefinanţări datorate de 
beneficiar. 

II.11. Contribuţia financiară după reziliere şi alte consecinţe 
ale rezilierii  

1. În caz de reziliere, orice contribuţie financiară comunitară se limitează la costurile eligibile 
suportate şi acceptate până la data efectivă a rezilierii şi a oricăror angajamente legitime 
luate înainte de această dată, care nu pot fi anulate.  

2. Prin derogare de la alineatul menţionat anterior: 

- în cazul articolului II.33.1.a), orice contribuţie financiară comunitară se limitează la 
costurile eligibile suportate până la data primirii cererii scrise de rectificare a încălcării. 

3. În plus, în cazul articolului II.33.1. punctele a), b), c), d), k), Comisia poate solicita 
rambursarea integrală sau parţială a contribuţiei financiare comunitare. În cazul articolului 
II.33.1.a), Comisia ia în considerare natura şi rezultatele activităţii realizate şi utilitatea 
acesteia pentru Comunitate în contextul programului specific în cauză. 

4. Rapoartele şi rezultatele preconizate prezentate în cadrul unei rezilieri sunt considerate ca 
fiind prezentate la sfârşitul perioadei de raportare corespunzătoare. 

5. Atunci când Comunitatea efectuează o plată după rezilierea acordului de finanţare, această 
plată este considerată plată finală.  

Fără a aduce atingere rezilierii acordului de finanţare sau a participării unuia sau mai multor 
beneficiari, dispoziţiile articolelor II.8, II.9, II.10, II.11, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, II.31, II.33, 
II.36, II.37 şi dispoziţiile părţii C din anexa II continuă să se aplice după rezilierea acordului de 
finanţare. 

II.12. Forţă majoră 

1. Forţă majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil şi excepţional care afectează 
îndeplinirea de către părţi a unei obligaţii a prezentului acord de finanţare şi care nu poate fi 
controlat de aceştia sau nu poate fi depăşit în ciuda eforturilor rezonabile ale acestora. 
Defectele unui produs sau serviciu sau întârzierile în a-l pune la dispoziţie în scopul 
execuţiei prezentului acord de finanţare şi care afectează execuţia acestuia, precum anomalii 
în funcţionarea sau realizarea produsului sau serviciului, conflicte de muncă, greve sau 
dificultăţi financiare nu constituie forţă majoră. 

2. În cazul în care beneficiarul face obiectul unui caz de forţă majoră de natură să afecteze 
îndeplinirea obligaţiilor acestuia prevăzute de acordul de finanţare, beneficiarul îl notifică 
fără întârziere Comisiei, specificând natura, durata probabilă şi efectele preconizate ale 
cazului de forţă majoră.  
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3. În cazul în care Comunitatea face obiectul unui caz de forţă majoră de natură să afecteze 
îndeplinirea obligaţiilor acesteia prevăzute de acordul de finanţare, Comisia îl notifică 
beneficiarului fără întârziere, specificând natura, durata probabilă şi efectele preconizate ale 
cazului de forţă majoră.  

4. Nicio parte nu se consideră că şi-a încălcat obligaţiile de execuţie a proiectului în cazul în 
care a fost împiedicată să le respecte de un caz de forţă majoră. Atunci când beneficiarul nu 
îşi poate îndeplini obligaţiile de execuţie a proiectului din cauza forţei majore, remuneraţia 
pentru costurile eligibile suportate acceptate poate fi realizată doar pentru sarcini care au 
fost într-adevăr executate până la data la care s-a produs evenimentul identificat ca fiind 
forţă majoră. Se iau toate măsurile pentru reducerea la minimum a pierderilor. 

II.13. Cesionare  

Beneficiarul nu cesionează niciunul din drepturile sau obligaţiile care decurg din prezentul acord 
de finanţare, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul II.25 (transferul de informaţii generate), 
fără autorizarea scrisă prealabilă a Comisiei.  

II.14. Răspundere  

1. Comunitatea nu este răspunzătoare pentru nicio acţiune sau omisiune a beneficiarului legată 
de prezentul acord de finanţare. Aceasta nu este răspunzătoare pentru niciun defect 
prezentat de produsele, procesele sau serviciile create în baza informaţiilor generate, 
inclusiv, de exemplu, pentru anomalii în funcţionarea sau execuţia acestora.  

2. Beneficiarul furnizează Comunităţii garanţii depline şi se angajează să acorde despăgubiri în 
cazul oricărei acţiuni, plângeri sau proceduri înaintate de un terţ împotriva Comunităţii ca 
urmare a unei pagube cauzate fie prin acţiuni sau omisiuni ale acestuia în cadrul prezentului 
acord de finanţare, fie prin produse, procese sau servicii create în baza informaţiilor 
generate rezultate din proiect. 

În cazul unei acţiuni înaintate de un terţ împotriva beneficiarului în legătură cu execuţia 
prezentului acord de finanţare, Comisia îi poate oferi asistenţă acestuia din urmă în baza 
unei cereri scrise. Costurile suportate de Comisie în această privinţă sunt imputate 
beneficiarului.  

3. Beneficiarul este singurul responsabil pentru garantarea faptului că acţiunile sale din cadrul 
proiectului nu încalcă drepturile terţilor.  

4. Comunitatea nu poate fi răspunzătoare pentru nicio consecinţă a exercitării corespunzătoare 
a drepturilor Comunităţii în temeiul regulilor de participare sau în temeiul prezentului 
acord de finanţare.  
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