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ANEXA III DISPOZIȚII 

SPECIFICE 

PUNȚI DE LEGĂTURĂ ȘI 
PARTENERIATE ÎNTRE 
ÎNTREPRINDERILE ȘI 

UNIVERSITĂȚILE MARIE CURIE 

[BENEFICIARI MULTIPLI] 

III. 1 - Definiții 

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

1. Acord: înseamnă acordul scris încheiat între beneficiarul (beneficiarii) în cauză și un 
cercetător, în conformitate cu articolul III.4. 

2. Loc de origine: înseamnă locul în care cercetătorul are domiciliul sau își desfășoară 
activitatea principală la momentul recrutării în vederea participării la activitățile de 
schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială, cu excepția cazului în care acesta a 
domiciliat sau și-a desfășurat activitatea principală mai puțin de 12 luni în locul 
respectiv, anterior datei recrutării. În acest caz, locul de origine se consideră capitala țării 
a cărei cetățenie o are. În cazul în care cercetătorul are mai multe cetățenii, locul de 
origine este capitala țării în care cercetătorul a fost rezident cea mai lungă perioadă de 
timp în ultimii 5 ani anteriori recrutării. 

3. Organizație beneficiară de origine înseamnă beneficiarul în cadrul căruia cercetătorul 
este membru al personalului sau este nou recrutat. 

4. Organizația beneficiară gazdă: înseamnă beneficiarul care primește cercetătorul 
membru al personalului pentru perioada de secondare. 

5. Concediu pentru creșterea copilului: înseamnă perioada de concediu de maternitate sau 
paternitate acordat cercetătorului în conformitate cu normele menționate la 
articolul III.4.1.g). 

6. Cercetător membru al personalului: înseamnă un cercetător debutant sau cu experiență 
selectat din cadrul personalului angajat de către organizația beneficiară de origine 
pentru a beneficia de activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială în 
cadrul proiectului. Personalul tehnic și de conducere implicat în activități asociate cu 
cercetarea este asimilat cu cercetătorii debutanți sau cu experiență, în funcție de nivelul 
lor de experiență profesională. 
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7. Cercetător nou recrutat: înseamnă un cercetător cu experiență care nu este membru al 
personalului, recrutat de organizația beneficiară de origine pentru a beneficia de 
activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială în cadrul proiectului. 

8. Cercetător debutant înseamnă înseamnă un cercetător aflat în primii 4 ani (echivalent 
normă întreagă) ai carierei de cercetare, inclusiv perioada de formare în materie de 
cercetare, calculați de la data obținerii unei diplome universitare care îi permite în mod 
formal să urmeze studii doctorale fie în țara în care a fost obținută diploma, fie în țara în 
care se desfășoară activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială, 
indiferent dacă se au sau nu în vedere studii doctorale.   

9. Cercetător cu experiență: înseamnă un cercetător: care 1) are deja titlul de doctor, 
indiferent de perioada de timp necesară pentru a-l obține sau 2) are cel puțin 4 ani de 
experiență în domeniu (echivalent normă întreagă), calculați de la data obținerii unei 
diplome universitare care îi permite în mod formal accesul la studii doctorale, fie în țara 
în care s-a obținut titlul sau diploma, fie în țara în care se desfășoară activitățile de 
schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială. 

10. Cercetător: înseamnă un cercetător (de profesie), debutant sau cu experiență, eligibil, 
selectat și recrutat de beneficiar pentru a participa la proiect. 

11. Activități de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială: înseamnă activitățile 
desfășurate de cercetător în cadrul proiectului, astfel cum sunt descrise acestea în acord. 

12. Perioadă de secondare: Înseamnă perioada petrecută de un cercetător membru al 
personalului la sediul unei organizații gazdă beneficiare în temeiul proiectului. 

13. Programul de lucru: înseamnă programul anual adoptat de Comisie pentru punerea în 
aplicare a Programului specific „Persoane (capital uman)” (2007-2013) și care prevede 
apelul pentru propuneri în cadrul căruia a fost depusă propunerea care face obiectul 
prezentului acord de finanțare. 
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PARTEA A: IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

III. 2 - Obligații de execuție 

1. În afară de obligațiile stabilite la articolul II.2.4, consorțiul: 

a) ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a recruta în cadrul proiectului femei 
cercetător în proporție de cel puțin 40 %; 

b) organizează o întâlnire de evaluare intermediară între reprezentantul său și Comisie. 
Beneficiarul convine cu Comisia asupra datei, locului și agendei reuniunii cu cel puțin două 
luni înainte; 

c) ia decizii cu privire la eventualele rectificări ale repartizării orientative cercetători-luni 
care urmează să fie selectați în cadrul proiectului, astfel cum figurează în tabelul 
corespunzător din anexa I, și informează în prealabil Comisia cu privire la astfel de 
transferuri prin transmiterea unui tabel actualizat. Comisia își rezervă dreptul de a refuza 
redistribuirea propusă în cazul în care se consideră că aduce atingere derulării în bune 
condiții a proiectului. 

2. În afară de obligațiile stabilite la articolul II.3, organizația beneficiară de origine: 
asigură: 

a) selecția, de comun acord cu organizația beneficiară gazdă în cauză, fiecare cercetător, 
din rândul cercetătorilor membri ai personalului, în conformitate cu criteriile de eligibilitate 
menționate la articolul III.3 și se asigură că fiecare cercetător îndeplinește criteriile de 
eligibilitate la momentul numirii în cadrul proiectului. 

b) încheierea, împreună cu organizația beneficiară gazdă în cauză și în cazul cercetătorilor 
membri ai personalului, a câte unui acord cu fiecare cercetător recrutat în cadrul 
proiectului, în conformitate cu prevederile articolului III.4; 

(c) primirea cercetătorului nou recrutat pe perioada (perioadele) specificată (specificate) în 
acord; 

d) faptul că cercetătorul nou recrutat beneficiază de sistemul de asigurări sociale aplicabil 
conform Titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971. 
Atunci când cercetătorul nou recrutat desfășoară activitățile de schimb de cunoștințe și 
mobilitate intersectorială ale proiectului într-un stat care nu este membru UE, organizația 
beneficiară de origine se asigură că acesta beneficiază de un sistem de asigurări sociale care 
să îi ofere o protecție cel puțin echivalentă cu aceea oferită cercetătorilor locali care dețin o 
poziție similară; 

e) faptul că cercetătorul nou recrutat beneficiază de aceleași standarde de siguranță și 
sănătate a muncii ca și cercetătorii locali care dețin o poziție similară; 

f) efectuarea la termen, a tuturor plăților de care este responsabil, în conformitate cu acordul 
prevăzut la articolul III.4;. 

g) furnizarea pe toată durata acordului de finanțare a mijloacelor, inclusiv a infrastructurii, 
echipamentului și produselor necesare pentru implementarea proiectului în domeniile 
științifice și tehnice în cauză și punerea acestora la dispoziția cercetătorilor nou recrutați, în 
funcție de necesități. 

h) sprijinirea cercetătorilor, în mod rezonabil, pentru îndeplinirea procedurilor 
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administrative impuse de autoritățile competente din țara organizației beneficiare de 
origine, precum și pentru toate procedurile administrative necesare pentru perioadele de 
secondare, cum sunt vizele sau permisele de muncă, impuse de autoritățile de resort din țara 
organizației beneficiare gazdă; 

i) faptul că fiecare cercetător activează în cadrul proiectului pe perioada precizată în acord; 

j) faptul că se angajează, pe cale contractuală, să primească cercetătorul membru al 
personalului la întoarcerea acestuia după perioada de secondare, pentru o perioadă de cel 
puțin 12 luni și să mențină contractul de angajare în derulare înainte de perioada de 
secondare pentru cel puțin 12 luni de la încheierea perioadei de secondare; 

k) faptul că fiecare cercetător completează chestionarele de evaluare furnizate de Comisie la  
finalizarea activităților de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială,  

l) contactarea fiecărui cercetător, la doi ani de la finalizarea proiectului, pentru a-l invita să 
completeze chestionarele de monitorizare furnizate de Comisie; 

m) înregistrarea și actualizarea, timp de cel puțin trei ani de la finalizarea proiectului, a 
datelor de contact ale cercetătorilor; 

n) transmiterea către Comisie, la cerere, a chestionarelor completate menționate la 
punctele l) și m) din prezentul alineat, precum și a informațiilor menționate la punctul n) din 
prezentul alineat. 

3. În afară de obligațiile stabilite la articolul II.3.2, fiecare organizație beneficiară gazdă: 

a) încheie, împreună cu organizația beneficiară de origine, un acord cu fiecare cercetător 
membru al personalului care beneficiază de o perioadă de secondare în cadrul proiectului, 
în conformitate cu prevederile articolului III.4, și primește respectivul cercetător membru al 
personalului pentru perioada(ele) specificată(e) în acord; 

b) pe perioada petrecută de cercetătorul membru al personalului la organizația beneficiară 
gazdă în cadrul proiectului, acesta beneficiază de sistemul de asigurări sociale aplicabil 
conform Titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971. 
dacă perioada în cauză este petrecută într-un stat care nu este membru UE, organizația 
beneficiară gazdă se asigură că cercetătorul membru al personalului beneficiază de un 
sistem de asigurări sociale cel puțin echivalent cu cel al cercetătorilor locali care dețin o 
poziție similară; 

c) pe perioada de secondare, se asigură că cercetătorul membru al personalului beneficiază 
de standarde de siguranță și sănătate la locul de muncă identice cu standardele de care 
beneficiază cercetătorii locali care dețin o poziție similară; 

d) efectuează la termen toate plățile de care este responsabil, în conformitate cu acordul 
prevăzut la articolul III.4; 

e) furnizează, pe toată durata acordului de finanțare, mijloacele, inclusiv infrastructura, 
echipamentele și produsele, necesare pentru punerea în aplicare a proiectului în sectoarele 
științifice și tehnice implicate și pune aceste mijloace la dispoziția cercetătorului membru al 
personalului, în funcție de necesități; 

f) oferă cercetătorului membru al personalului asistență, în limite rezonabile, pentru toate 
procedurile administrative cerute de autoritățile competente din țara organizației beneficiare 
gazdă, cum sunt vizele sau permisul de muncă; 
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g) se asigură că fiecare cercetător membru al personalului activează în cadrul proiectului pe 
perioada precizată în acord; 

h) ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a se asigura că cercetătorul membru al 
personalului se întoarce în cadrul organizației beneficiare de origine la încheierea perioadei 
de secondare. 

4. În afara de obligațiile menționate la articolul II.3, fiecare beneficiar informează Comisia 
cu privire la orice eveniment care ar putea afecta implementarea proiectului și drepturile 
Comunității, precum și cu privire la orice situație care afectează condițiile de participare 
menționate în regulile de participare, în regulamentul financiar și cerințele acordului de 
finanțare, inclusiv: 

- orice schimbare de control; 

- orice modificare semnificativă a acordului; 

- orice modificare referitoare la informațiile care au stat la baza selectării unui cercetător; 

- concediul pentru creșterea copilului la cererea cercetătorului și implicațiile acestuia în 
temeiul legislației naționale aplicabile, în special durata, implicațiile financiare și obligațiile 
juridice și contractuale ale beneficiarului pentru perioada în cauză. 

III. 3 – Selecția cercetătorului (cercetătorilor) 

1. În conformitate cu criteriile menționate în continuare, organizația beneficiară de origine 
selectează, împreună cu organizația beneficiară gazdă, numărul necesar de cercetători, 
având în vedere obiectivele proiectului și repartizarea orientativă din anexa I. 

2. Criterii de eligibilitate pentru cercetătorul (cercetătorii) nou recrutat (recrutați): 

Pentru a fi eligibil, fiecare cercetător nou recrutat trebuie să îndeplinească simultan 
următoarele criterii la momentul recrutării în cadrul proiectului de către organizația 
beneficiară de origine în cauză. 

a) Cetățenie 

Cercetătorul poate fi resortisant al unui stat membru al Comunității, al unei țări asociate sau 
al oricărei alte țări terțe. 

b) Mobilitate 

Cercetătorul nou recrutat nu poate fi resortisant al statului în care se află sediul organizației 
beneficiare de origine. 

În cazul în care cercetătorul nou recrutat deține mai multe cetățenii, acesta poate fi primit 
de organizația beneficiară gazdă situată în țara al cărui cetățean este și în care nu a fost 
rezident în ultimii 5 ani. 

La momentul recrutării, cercetătorul nu trebuie să fi fost rezident sau să fi desfășurat 
activitatea sa principală în țara organizației beneficiare de origine pentru o perioadă mai 
mare de 12 luni în cursul ultimilor 3 ani anteriori recrutării în cadrul proiectului. Șederile 
scurte, cum ar fi vacanțele, nu se iau în considerare. 

Ca excepție de la regula generală, un cercetător care este cetățean al unui stat membru sau al 
unei țări asociate poate participa la activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate 



Acord PC7 Marie Curie  – Anexa III 
Versiunea a 2-a 

 6

intersectorială în țara al cărui cetățean este, cu condiția să poată dovedi că a locuit în mod 
legal și că și-a desfășurat activitatea principală într-o țară nemembră sau neasociată pentru 
o perioadă de cel puțin trei ani din ultimii patru ani anteriori recrutării sale. Cu toate acestea, 
în contextul unei colaborări între mai mulți participanți, se poate permite un nivel limitat de 
mobilitate intersectorială între doi participanți din același stat membru sau din aceeași țară 
asociată, în condițiile și limitele stabilite de programul de lucru. 

Aceste reguli de mobilitate nu se aplică în cazul în care un cercetător nou recrutat este 
recrutat de o organizație internațională de interes european, o organizație internațională 
sau de către JRC. 

c) Calificări și experiență de cercetare 

Pentru a fi eligibil, cercetătorul nou recrutat trebuie să fie un cercetător cu experiență.  

3. Criterii de eligibilitate pentru cercetătorii membri ai personalului: 

a) Mobilitate 

La momentul recrutării, cercetătorul membru al personalului nu trebuie să fi fost rezident 
sau să fi desfășurat activitatea sa principală în țara organizației beneficiare gazdă pentru o 
perioadă mai mare de 12 luni în cursul ultimilor 3 ani anteriori recrutării în cadrul 
proiectului. Șederile scurte, cum ar fi vacanțele, nu se iau în considerare. 

b) Calificare profesională și experiență de cercetare 

Pentru a fi eligibil pentru o perioadă de secondare, un cercetător membru al personalului 
trebuie să fie un cercetător debutant sau cercetător cu experiență și, în plus, trebuie să fi 
lucrat fără întrerupere timp de cel puțin 12 luni (echivalent cu normă întreagă) în cadrul 
organizației beneficiare de origine. 

4. Criterii de eligibilitate pentru activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate 
intersectorială ale cercetătorului 

a) Durata 

Cercetătorii nou recrutați pot fi recrutați în cadrul proiectului pentru o perioadă de cel puțin 
un an și cel mult doi ani (echivalent cu normă întreagă). 

Perioada de secondare efectuată de un cercetător membru al personalului poate avea o 
durată de cel puțin două luni și cel mult 24 de luni (echivalent cu normă întreagă). 

Cercetătorul trebuie să aloce o normă întreagă activităților de schimb de cunoștințe și 
mobilitate intersectorială. Cercetătorului nu îi este permis să aloce activităților de schimb 
de cunoștințe și mobilitate intersectorială o fracțiune de normă, decât în situații justificate 
corespunzător care implică motive personale sau familiale. 

Perioada petrecută în cadrul proiectului poate fi divizată în mai multe subperioade care să 
nu depășească în total 24 de luni și care să nu depășească durata proiectului. Durata fiecărei 
faze trebuie să fie adecvată și conformă în ceea ce privește activitățile de schimb de 
cunoștințe și mobilitate intersectorială sau să fie justificată în baza unor motive familiale ale 
cercetătorului. 

b) Conținut 

Activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială trebuie să constea din 
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activități relevante pentru un domeniu științific sau tehnic din cadrul proiectului definit în 
anexa I. 

5. Procedura de selectare 

a) Criterii de selecție 

Organizația beneficiară de origine, de comun acord cu organizația beneficiară gazdă în 
cauză, trebuie să selecteze cercetătorii pentru perioadele de secondare în urma unor 
proceduri de selecție deschise, transparente, imparțiale și echitabile, în funcție de: 

- competențele științifice și relevanța experienței lor de cercetare în domeniul de cercetare 
prevăzut în anexa I; 

- capacitatea acestora de a desfășura activități de schimb de cunoștințe și mobilitate 
intersectorială și 

- conformitatea acestora cu criteriile de eligibilitate necesare pentru cercetători, astfel cum 
sunt acestea definite la alineatele 2 și 3 din prezentul articol. 

b) Egalitatea de șanse 

În conformitate cu articolul III.2.1.a), beneficiarii se străduiesc să asigure reprezentarea 
echitabilă a femeilor prin promovarea egalității reale de șanse între bărbați și femei pe tot 
parcursul procesului de selecție. 

În acest scop, beneficiarul caută și încurajează candidaturile din partea femeilor și acordă, în 
ceea ce privește aplicarea criteriilor de selecție menționate la punctul a) de mai sus, o atenție 
deosebită respectării nediscriminării de gen. 

III.4 – Raporturile dintre beneficiari și cercetător 

1. Acordul stabilește, în conformitate cu acordul de finanțare, condițiile de desfășurare a 
activităților de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială și drepturile și obligațiile 
corespunzătoare ale cercetătorului, ale organizației beneficiare de origine și, pentru 
perioadele de secondare, ale organizației beneficiare gazdă în cauză. 

Acordul de finanțare, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, se anexează la acord. Un 
original al acordului este păstrat de beneficiar(i) în scopul efectuării auditului pentru 
perioada menționată la articolul II.21.3. 

După recrutarea cercetătorului și înainte de expirarea termenului stabilit la articolul II.4.1, 
beneficiarii în cauză transmit Comisiei, prin intermediul coordonatorului, o declarație 
semnată de conformitate a acordului cu acordul de finanțare. Coordonatorul înregistrează 
numirea și actualizează lista și descrierea posturilor vacante disponibile, respectând formatul 
și procedurilor comunicate de Comisie. 

Fără a aduce atingere unor aspecte specifice reglementate deja de legislația comunitară, 
acordul menționează în particular: 

a) numele cercetătorului (cercetătorilor) științific(i) responsabil(i) cu supervizarea 
activităților de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială în cadrul organizației 
beneficiare de origine și, după caz, în cadrul organizației beneficiare gazdă, precum și o 
descriere (rezumat) a acestor activități. 

b) sumele pe care cercetătorul este îndreptățit să le primească din partea organizației 
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beneficiare de origine, prin intermediul organizației beneficiare gazdă, pentru perioadele de 
secondare, în temeiul prezentului acord de finanțare și modalitățile de plată a sumelor 
cuvenite cercetătorului; Acordul specifică sumele pe care cercetătorul trebuie să le 
primească de la organizația beneficiară de origine pentru perioadele de secondare. 
Coeficienții de corecție care se aplică sunt cei aplicabili organizației beneficiare gazdă. 

c) orice alte contribuții suplimentare plătite de unul dintre sau de ambii beneficiari 
cercetătorului în temeiul prezentului proiect și modalitățile de plată a acestor sume; 

d) orice sumă dedusă, pentru care există justificare legală; 

e) obligația cercetătorului de a nu obține alte venituri pentru activitățile de schimb de 
cunoștințe și mobilitate intersectorială decât cele provenite de la beneficiar(i), în 
conformitate cu punctele b) și c) de la prezentul alineat; 

f) cursul (cursurile) de schimb și conversie folosite, inclusiv data (datele) de referință, 
precum și sursele, în cazul în care plățile se fac într-o monedă națională alta decât euro; 

g) legislația aplicabilă acordului; 

h) sistemul de asigurări sociale de care beneficiază cercetătorul; 

i) dispozițiile referitoare la concediul anual și concediul medical în conformitate cu regulile 
interne aplicate de beneficiar în locul de desfășurare a activităților de schimb de cunoștințe 
și mobilitate intersectorială; 

j) obligația cercetătorului de a aloca activităților de schimb de cunoștințe și mobilitate 
intersectorială o normă întreagă, cu excepția cazului în care există motive întemeiate de 
natură personală sau familială; 

k) descrierea și calendarul de desfășurare a activităților de schimb de cunoștințe și mobilitate 
intersectorială, în cazul în care activitățile respective sunt repartizate pe mai multe perioade 
distincte; 

l) durata totală a acordului, data numirii și statutul cercetătorului, sub rezerva respectării 
condițiilor stabilite la articolul III.2.2.d) și e), la articolul III.2.3.b) și c), precum și la 
articolul III.7.1.a), precum și a existenței unor condiții de muncă comparabile cu cele ale 
cercetătorilor locali care dețin o poziție similară; 

m) locația (locațiile) în care se vor desfășura activitățile de schimb de cunoștințe și 
mobilitate intersectorială; 

n) obligația cercetătorului de a informa beneficiarul (beneficiarii) în cauză, cât mai curând 
posibil, cu privire la circumstanțele care ar putea afecta derularea acordului de finanțare sau 
a acordului, cum ar fi o sarcină sau o boală care ar putea afecta în mod direct implementarea 
acordului; 

o) dispozițiile stabilite între beneficiar(i) și cercetător pe durata activităților de schimb de 
cunoștințe și mobilitate intersectorială și după încheierea acestora, referitoare la drepturile 
de proprietate intelectuală, în special accesul la informațiile preexistente (background), 
utilizarea informațiilor generate (foreground), publicitate și confidențialitate, sub rezerva 
compatibilității acestora cu dispozițiile prevăzute la articolul II. 9, 12, 25-33 și articolul 
III. 5, 6, 8, 9; 

p) garanția expresă din partea organizației beneficiare de origine că va menține contractul 
de angajare în derulare anterior perioadei de secondare pentru cel puțin 12 luni de la 
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încheierea perioadei de secondare; 

q) angajamentul cercetătorului membru al personalului de a se întoarce în cadrul 
organizației beneficiare de origine pentru o perioadă de cel puțin 12 luni; 

r) obligația cercetătorului de a completa, semna și transmite organizației beneficiare de 
origine chestionarele de evaluare și monitorizare menționate la articolul III.2.2 punctele l) 
și m). 

s) obligația cercetătorului de a informa organizația beneficiară de origine, timp de trei ani 
de la finalizarea proiectului, cu privire la orice schimbare intervenită în datele sale de 
contact; 

t) obligația cercetătorului de a menționa sprijinul acordat de Comunitate în cadrul punților 
de legătură și parteneriatelor dintre întreprinderi și universități Marie Curie în orice 
publicație conexă sau orice alt mijloc de comunicare, în conformitate cu articolul III.7. 

2. Dispozițiile de plată prevăzute de prezentul articol la alineatul 1.b) se bazează pe 
principiul plății lunare, cu excepția cazului în care acest lucru este contrar legislației 
aplicabile, prevăzute de prezentul articol la alineatul 1.g). Aceste modalități de plată prevăd 
efectuarea de plăți către cercetător din momentul recrutării acestuia, precum și plata sumelor 
integrale alocate în beneficiul cercetătorului, cel târziu la încheierea proiectului. 

III. 5 - Confidențialitate 

Beneficiarul (beneficiarii) se asigură că cercetătorul are aceleași drepturi și obligații ca și 
beneficiarul în cauză, astfel cum este prevăzut la articolul II.9. 

III. 6 - Publicitate 

Beneficiarul (beneficiarii) se asigură că cercetătorul are aceleași drepturi și obligații ca și 
beneficiarul în cauză, astfel cum este prevăzut la articolul II.12. 

PARTEA B - DISPOZIȚII FINANCIARE 

III. 7 – Costuri eligibile 

Costurile pot fi imputate acordului de finanțare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite 
în anexa II partea B. 

În special, costurile legate de activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate 
intersectorială derulate în cadrul proiectului pot fi rambursate de Comisie, după cum 
urmează: 

1. Cheltuieli eligibile pentru activitățile desfășurate de cercetători 

În anexa I se stabilește o rată fixă, exclusiv în beneficiul cercetătorilor recrutați în cadrul 
proiectului, în conformitate cu ratele de referință aplicabile, indicate în programul de lucru, 
fără a afecta nicio altă contribuție suplimentară care ar putea fi plătită de beneficiar(i) 
cercetătorilor. 

Rata fixă se stabilește pe baza unui post cu normă întreagă pentru cercetători în cadrul 
proiectului (în cazul unui post cu fracțiune de normă, indemnizațiile se ajustează pro rata în 
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funcție de timpul efectiv dedicat proiectului) și este repartizată după cum urmează: 
a) O indemnizație lunară de ședere pe perioada desfășurării activităților de schimb de 
cunoștințe și mobilitate intersectorială. Organizația beneficiară de origine, de comun acord 
cu organizația beneficiară gazdă, în cazul perioadelor de secondare, în conformitate cu 
repartizarea orientativă din tabelul din anexa I, poate alege între recrutarea cercetătorului în 
baza unui contract de muncă sau a unui statut echivalent cu o bursă cu cuantum fix, conform 
sumelor stabilite în programul de lucru. 
 

Ratele de referință indicate în programul de lucru pentru cercetătorii recrutați în baza unui 
contract de muncă includ toate deducerile obligatorii în temeiul legislației naționale 
aplicabile prezentului acord de finanțare. Orice statut propus cercetătorului echivalent cu o 
bursă cu cuantum fix trebuie să fie compatibil cu legislația aplicabilă organizației 
beneficiare gazdă și trebuie să asigure cercetătorului o asigurare socială adecvată, care să 
includă cel puțin ramurile prevăzute în articolul 4.1, a), b) și e) din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971, fără că aceasta să fie obligatoriu acoperită de 
bursă. 

Cercetătorii nou recrutați sunt numiți în baza unui contract de muncă, cu excepția unor 
cazuri justificate corespunzător sau în cazul în care legislația națională interzice această 
posibilitate. În cazul în care nu poate oferi un contract de muncă, beneficiarul recrutează 
cercetătorul în temeiul unui statut echivalent cu o bursă cu cuantum fix în concordanță cu 
ratele anuale de mai sus. 

b) O contribuție la costurile de mobilitate pe perioada desfășurării activităților de schimb de 
cunoștințe și mobilitate intersectorială, constând în: 

- O indemnizație lunară de mobilitate în funcție de situația familială a cercetătorului la 
momentul recrutării sale cu condiția ca cercetătorul să se fi deplasat fizic dintr-o țară în alta 
la începutul perioadei de secondare/recrutare sau cu mai puțin de 12 luni înainte de 
recrutarea sa în cadrul proiectului. Indemnizațiile de mobilitate aplicabile sunt cele stabilite 
în programul de lucru prevăzut pentru următoarele categorii de cercetători: 

- Cercetător cu responsabilități familiale (căsătorit sau având o relație echivalentă unei 
căsătorii recunoscute de legea aplicabilă în temeiul articolului III.4.1.g sau de legea țării al 
cărei cetățean este cercetătorul) și/sau având copii. 

- Cercetător fără responsabilități familiale. 

Pentru a lua în calcul costurile de ședere și structura salariului național din țara sau țările în 
care cercetătorul desfășoară activități de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială, 
se aplică indemnizațiilor de ședere și de mobilitate menționate mai sus coeficienții de 
corecție indicați în programul de lucru. 

În cazul unei creșteri mai mari sau egale cu 10 % a coeficientului, Comisia își rezervă 
dreptul de a aplica acordurilor de finanțare în derulare coeficienții de corecție revizuiți 
publicați în programul de lucru. Rectificările financiare corespunzătoare ale contribuției 
financiare a Comunității se fac odată cu ultima plată. 
 
În plus, cercetătorul care are dreptul la indemnizația lunară de mobilitate primește o 
indemnizație de călătorie calculată pe baza distanței dintre locul său de origine și sediul 
beneficiarului unde se desfășoară activitățile de schimb de cunoștințe și mobilitate 
intersectorială pentru fiecare perioadă de 12 luni sau mai puțin, dacă ultima perioadă este 
mai mică de 12 luni. Prima indemnizație de călătorie se plătește la începerea activităților și, 
ulterior, anual. 
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Următoarele rate sunt cele stabilite în programul de lucru și sunt calculate pe baza distanței 
directe în kilometri între locul de origine și sediul beneficiarului în cauză. 
 
c) O indemnizație unică pentru proiectul de carieră în cazul cercetătorului nou recrutat numit 
în proiect de cel puțin un an. Indemnizația pentru proiectul de carieră aplicabilă este stabilită 
în programul de lucru. 
 
În cazul suspendării unui acord pe motivul unui concediu pentru creșterea copilului, 
Comisia poate decide, la cererea scrisă a beneficiarului(ilor) în cauză, să ajusteze contribuția 
financiară comunitară în beneficiul cercetătorului, în conformitate cu cerințele situației 
respective. Contribuția, calculată pe bază lunară, nu poate depăși diferența dintre 
compensația primită de cercetător în temeiul asigurării sale sociale menționate la articolul 
III.4.1.punctele g) și h) și valoarea contribuției prevăzute la articolul III.7.1.a). 

Costurile legate de alte activități desfășurate în cadrul proiectului pot fi rambursate de 
Comisie după cum urmează: 

2. Cheltuieli eligibile pentru activitățile desfășurate de beneficiari 

a) o contribuție în rată fixă conformă cu ratele de referință stabilite în programul de lucru 
pentru a acoperi costurile de derulare a activităților de derulare a proiectului, de participare a 
cercetătorilor la activitățile de cercetare și schimb de cunoștințe, precum și costurile de 
coordonare între beneficiari, astfel cum se stabilește în anexa I. 

b) o contribuție în rată fixă conformă cu ratele de referință stabilite în programul de lucru 
pentru a acoperi costurile de organizare ale unor conferințe internaționale, workshopuri și 
evenimente deschise participării cercetătorilor din afara consorțiului, astfel cum se 
stabilește în anexa I. 

c) Rambursarea costurilor de administrare a activităților din cadrul proiectului: Procentul 
maxim de contribuție comunitară care poate fi imputat proiectului este de 3 %. 

3. Costuri cu echipamentele pentru IMM-uri 

IMM-urile care participă la proiect în calitate de beneficiar(i), pot beneficia de rambursarea 
costului real al echipamentelor de mici dimensiuni și până la 10 % din partea contribuției 
comunitare alocate în beneficiul IMM-ului beneficiar, pe baza aprobării prealabile a 
Comisiei, în cazul în care aceste costuri sunt justificate corespunzător. 

4. Costuri indirecte 

O rată fixă de 10 % din cheltuielile directe eligibile, excluzând cheltuielile directe eligibile 
pentru subcontractare, și costul resurselor puse la dispoziție de terți, care nu sunt utilizate la 
sediul beneficiarului, pot fi imputate în temeiul acordului de finanțare pentru a acoperi 
cheltuielile indirecte ale proiectului. 

Prin derogare de la articolul 5.2, nu este permis transferul sumelor prevăzute pentru 
activitățile desfășurate de cercetător la bugetul alocat activităților desfășurate de beneficiar. 
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PARTEA C – DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

III. 8 - Drepturi de acces 

În afară de dispozițiile articolelor II.30-II.33, beneficiarii se asigură că cercetătorul 
beneficiază, cu scutire de la plata de redevențe, de drepturi de acces la informațiile 
preexistente și la informațiile generate în cazul în care respectivele informații sunt necesare 
pentru desfășurarea activităților de schimb de cunoștințe și mobilitate intersectorială. 

III. 9 - Angajamente incompatibile sau restrictive 

Beneficiarii care trebuie să acorde drepturile de acces, informează, cât mai curând posibil, 
cercetătorul cu privire la orice restricție care ar putea afecta în mod substanțial acordarea 
drepturilor de acces, după caz. 
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