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ANEXA III 

DISPOZIȚII SPECIFICE 

 

 

CO-FINANȚARE MARIE CURIE PENTRU PROGRAMELE 
REGIONALE, NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

 

III. 1 – Definiții  

În afară de definițiile prevăzute la articolul II.1, se aplică următoarele definiții prezentului 
acord de finanțare: 

1. Program: înseamnă un program regional, național sau internațional care finanțează, 
prin acordarea de burse, mobilitatea transnațională a cercetătorilor cu experiență.  

2. Organizația gazdă: persoană juridică în cadrul căreia cercetătorul cu experiență 
desfășoară activitățile de formare în materie de cercetare pe durata mobilității de tip 
primire (incoming), plecare (outgoing) sau reintegrare (re-integration). 

3. Activități de formare în materie de cercetare: înseamnă activități legate de formarea 
în materie de cercetare și dezvoltare a carierei puse la dispoziția cercetătorului cu 
experiență în cadrul proiectului, astfel cum sunt descrise în acordul de bursă. 

4. Acord de bursă:  înseamnă un acord semnat între beneficiar sau organizația gazdă 
sau oricare persoană juridică specificată în program și cercetătorul cu experiență, 
care prin care se determină condițiile pentru implementarea activităților de formare în 
materie de cercetare, precum și drepturile și obligațiile aferente. 

5. Cercetători cu experiență: înseamnă cercetători de profesie: care 1) au deja o 
diplomă de doctorat, indiferent de perioada de timp necesară pentru a o obține sau 2) 
au cel puțin 4 ani de experiență în domeniu (echivalent normă întreagă), inclusiv 
perioada de formare în materie de cercetare, calculați de la data obținerii unei diplome 
universitare care le permite în mod formal accesul la studii doctorale, fie în țara în 
care a fost obținută diploma, fie în țara în care se desfășoară formarea în materie de 
cercetare, indiferent dacă se au în vedere sau nu studii doctorale. 

6. Mobilitate de tip „primire”(incoming): înseamnă perioada de timp petrecută de un 
cercetător cu experiență la sediul unei organizații gazdă, situat într-un stat membru 
sau într-o țară asociată, alta decât țara de cetățenie sau de rezidență a cercetătorului, 
în conformitate cu anexa I la prezentul acord de finanțare. 

7. Mobilitate de tip „plecare” (outgoing): înseamnă perioada de timp petrecută de un 
cercetător cu experiență la sediul unei organizații gazdă situat într-un stat membru, 
într-o țară asociată sau într-o țară terță, alta decât țara de cetățenie sau de rezidență a 
cercetătorului, inclusiv o eventuală fază de reintegrare, în conformitate cu anexa I la 
prezentul acord de finanțare. 
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8. Mobilitate de tip „reintegrare”:  înseamnă perioada de timp petrecută de un 
cercetător cu experiență, care este cetățean al unui stat membru sau al unei țări 
asociate, la sediul unei organizații gazdă situat într-un stat membru sau într-o țară 
asociată, după ce a desfășurat activități de cercetare într-o țară terță timp de cel puțin 
3 ani. 

PARTEA A IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

III. 2 – Obligații de execuție  

În afară de obligațiile menționate la articolul II.2, beneficiarul se asigură că:  

a) fiecare cercetător cu experiență este selectat în conformitate cu criteriile de eligibilitate 
prevăzute la articolul III.3, precum și cu regulile programului;  

b) pentru fiecare cercetător cu experiență se încheie un acord de bursă pe o perioadă care 
începe pe durata proiectului, acoperă durata activităților de formare în materie de 
cercetare și este în conformitate cu dispozițiile acordului de finanțare;  

c) toate plățile la care cercetătorul cu experiență are dreptul se efectuează în conformitate 
cu acordul de bursă;  

d) fiecare cercetător cu experiență selectat în cadrul proiectului desfășoară activitățile de 
formare în materie de cercetare astfel cum se specifică în acordul de bursă încheiat în 
temeiul programului; 

e) fiecare cercetător cu experiență este informat cu privire la faptul că este considerat 
bursier Marie Curie; 

f) fiecare cercetător cu experiență beneficiază de legislația de asigurări sociale aplicabilă 
conform titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 
14 iunie 1971. 
 
În cazul în care cercetătorul cu experiență desfășoară activitățile de formare în materie 
de cercetare într-un stat nemembru UE, beneficiarul se asigură că cercetătorul cu 
experiență beneficiază de un sistem de asigurări sociale care îi oferă protecție 
echivalentă cel puțin cu cea de care beneficiază cercetătorii locali care ocupă o poziție 
similară; 

g) fiecare cercetător cu experiență beneficiază, în orice loc de implementare a 
activităților de formare în materie de cercetare, de aceleași standarde de siguranță și 
sănătate a muncii ca și cercetătorii locali care dețin o poziție similară; 

h) pe toată perioada acoperită de acordul de bursă, fiecare cercetător cu experiență are 
acces la mijloacele, inclusiv la infrastructura, echipamentul și produsele, necesare 
pentru desfășurarea activităților de formare în materie de cercetare; 

 
i) organizația gazdă dispune de mijloacele menționate la litera h) și pune aceste mijloace 

la dispoziția cercetătorului cu experiență, în funcție de necesități, pe durata acoperită 
de acordul de bursă; 

 



Acord de finanțare PC7 Marie Curie – Anexa III 

 3

j) se acordă cercetătorului cu experiență asistență, la un nivel rezonabil, în toate 
procedurile administrative cerute de autoritățile competente; 

 
k) activitățile de formare în materie de cercetare sunt realizate în conformitate cu cadrul 

etic corespunzător celui de-al șaptelea program cadru, întregii legislații aplicabile și 
oricăror reglementări legale viitoare pertinente și cu Programului specific „Persoane” 
(capital uman) din cel de-al șaptelea program cadru;  

 
l) Comisia este informată cu privire la orice modificare legată de informațiile care au stat 

la baza selectării programului sau a cercetătorului cu experiență, în particular în ceea 
ce privește nivelul cofinanțării de către Comunitate; 

 
m) compatibilitatea acordurilor relevante dintre organizația gazdă sau oricare persoană 

juridică specificată în program și cercetătorul cu experiență pe durata activităților 
formare în materie de cercetare și ulterior acestora, cu dispozițiile prevăzute la 
articolele II.8, II.11, II.24-II.30 și la articolele III.5, III.6, III.8 și III.9 cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală, în special accesul la informațiile preexistente 
(background), utilizarea informațiilor generate (foreground), publicitate și 
confidențialitate; 

III. 3 – Selectarea cercetătorilor cu experiență 

1. În conformitate cu condițiile menționate în continuare, beneficiarul se asigură că 
cercetătorii cu experiență sunt selectați în conformitate cu obiectivele proiectului și cu 
distribuția orientativă a contribuției financiare comunitare menționată în anexa I.  

2. Criterii de eligibilitate a cercetătorului (cercetătorilor) cu experiență 

La data începerii formării în materie de cercetare, cercetătorul cu experiență trebuie să 
îndeplinească cerințele privind cercetătorii cu experiență astfel cum sunt definite la 
articolul III.1.5, precum și condițiile privind tipul de mobilitate transnațională întreprinsă (de 
plecare/de primire/de reintegrare) definite la articolele III.1.6, III.1.7 sau III.1.8 și oricare 
alte criterii de eligibilitate specificate în anexa I sau în acordul de bursă.  

3. Procedura de selectare  

Publicarea posturilor vacante 

Apelurile referitoare la bursele disponibile pentru cercetătorii cu experiență în cadrul 
proiectului sunt comunicate și li se face publicitate în mod corespunzător, inclusiv pe site-
urile web cerute de Comisie. 

Criterii de selecție  

Beneficiarul trebuie să se asigure că cercetătorii cu experiență sunt selectați pe baza unor 
proceduri deschise, transparente, imparțiale și echitabile. 

III. 4 – Rapoarte și rezultate 

În afară de dispozițiile articolului 3 și articolului II.3, pentru fiecare perioadă de raportare, 
beneficiarul prezintă un raport intermediar de evaluare a progreselor înregistrate. 
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La finalul fiecărei perioade de raportare, beneficiarul raportează cu privire la fiecare 
cercetător cu experiență următoarele informații legate de proiect:  

• numele și datele de contact, sexul și naționalitatea; 

• durata totală a bursei și timpul petrecut în perioada de raportare respectivă, ca și 
oricare perioadă de suspendare sau încetarea anticipată a bursei; 

• data numirii și statutul (contract de angajare sau grant); 

• locul unde s-au desfășoară activitățile; 

• programul de mobilitate implementat (de primire, de reintegrare și/sau de plecare). 

III. 5 – Confidențialitate  

Beneficiarul se asigură că cercetătorul cu experiență și organizația gazdă au aceleași 
drepturi și respectă aceleași obligații ca și beneficiarul, după cum se menționează la 
articolul II.8.  

III. 6 – Publicitate    

Beneficiarul se asigură că cercetătorul cu experiență și organizația gazdă au aceleași 
drepturi și respectă aceleași obligații ca și beneficiarul, după cum se menționează la 
articolul II.11. În plus, programele selectate trebuie să atribuie burselor eligibile acordate 
specificația „Cofinanțat prin acțiuni Marie Curie”. 

PARTEA B – DISPOZIȚII FINANCIARE  

III. 7. – Contribuția financiară a Comunității 
Anexa I la prezentul acord de bursă prevede o sumă fixă pentru fiecare cercetător cu 
experiență - an, stabilită pentru fiecare tip de mobilitate, care include, de asemenea, costurile 
de administrare și costurile indirecte suportate de către beneficiar pentru administrarea 
programului legată de proiect și/sau de către organizația gazdă pentru implementarea 
burselor acordate în cadrul proiectului. 

După caz, indemnizațiile se adaptează în mod proporțional cu părțile din perioada vizată de 
acordul de bursă eligibilă pentru finanțare în baza acordului de finanțare. 
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PARTEA C – DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALÃ 

III.8. – Drepturi de acces 

În afară de dispozițiile articolului II.29-30, beneficiarul se asigură că cercetătorul cu 
experiență beneficiază, cu scutire de la plata de redevențe, de drepturi de acces la 
informațiile preexistente (background) și la informațiile generate (foreground) în cazul în 
care respectivele informații sunt necesare pentru desfășurarea activităților de formare în 
materie de cercetare. 

III. 9. – Angajamente incompatibile sau restrictive  

Beneficiarul se asigură că cercetătorul cu experiență este informat, cât mai curând posibil, 
cu privire la orice restricție care ar putea afecta în mod substanțial acordarea drepturilor de 
acces, după caz. 
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