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ANEXA III 

DISPOZIŢII SPECIALE 

 BURSE INTERNAŢIONALE MARIE CURIE 

FAZA DE PRIMIRE 

III. 1 – Definiţii  

În afară de definiţiile prevăzute la articolul II.1, următoarele definiţii se aplică prezentului 
acord de finanţare:  

1. Acord înseamnă acordul scris încheiat între beneficiar şi cercetător, în conformitate 
cu articolul III.3. 

2. Locul de origine înseamnă locul în care cercetătorul este rezident sau îşi desfăşoară 
activitatea principală la momentul termenului limită de înaintare a propunerii, cu 
excepţia cazului în care acesta a fost rezident sau şi-a desfăşurat activitatea principală 
mai puţin de 12 luni în locul respectiv, anterior datei propunerii. În această din urmă 
situaţie, locul de origine este capitala ţării în care cercetătorul este cetăţean. În cazul 
în care cercetătorul are mai multe cetăţenii, locul de origine este capitala ţării în care 
cercetătorul a fost rezident cea mai lungă perioadă de timp în ultimii 5 ani anteriori 
termenului limită de înaintare a propunerii. 

3. Concediu pentru creşterea copilului înseamnă perioada de concediu de maternitate 
sau paternitate acordat cercetătorului în conformitate cu normele menţionate la 
articolul III.3.1.g).  

4. Cercetător înseamnă cercetătorul indicat în anexa I şi numit de beneficiar pentru a 
beneficia de activităţile de formare în materie de cercetare din cadrul proiectului. 

5. Activităţi de cercetare înseamnă activităţi legate de transferul de cunoştinţe 
desfăşurate de cercetătorul recrutat în cadrul proiectului, astfel cum este descris în 
anexa I. 

PARTEA A: PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTULUI 

SECŢIUNEA 1 – PUNERE ÎN APLICARE ŞI REZULTATE PRECONIZATE 

III. 2 – Obligaţii de execuţie 

În afară de obligaţiile stabilite la articolul II.2, beneficiarul:  

a) încheie un acord cu cercetătorul în conformitate cu articolul III.3 şi oferă condiţii 
de cazare cercetătorului pentru perioada sau perioadele menţionate în anexa I, 
cercetătorul ştiinţific indicat în anexa I fiind responsabil cu supravegherea 
activităţilor de cercetare pe întreaga durată a proiectului; 

b) se asigură că cercetătorul beneficiază de sistemul de asigurări sociale aplicabil 
angajaţilor din ţara beneficiarului sau de un sistem de asigurări sociale care oferă o 
protecţie corespunzătoare în ceea ce priveşte nivelul şi sfera de aplicare în oricare 
dintre locurile în care se desfăşoară activităţile de cercetare; 
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c) se asigură că, în oricare dintre locurile în care se desfăşoară activităţile de 
cercetare, cercetătorul beneficiază de standarde de siguranţă şi sănătate la locul de 
muncă identice cu standardele de care beneficiază cercetătorii locali care deţin o 
poziţie similară; 

d) efectuează la termen toate plăţile de care este responsabil, în conformitate cu 
acordul prevăzut la articolul III.3.  

e) dispune, pe toată durata acordului de finanţare, de mijloacele, inclusiv 
infrastructura, echipamentele şi produsele necesare pentru punerea în aplicare a 
proiectului în sectoarele ştiinţifice şi tehnice vizate şi pune aceste mijloace la 
dispoziţia cercetătorului, în funcţie de necesităţi; 

f) oferă cercetătorului asistenţă adecvată pentru îndeplinirea tuturor procedurilor 
administrative solicitate de autorităţile competente din ţara beneficiarului;  

g) ia măsuri pentru a se asigura că, la terminarea proiectului, cercetătorul completează 
chestionarele de evaluare furnizate de Comisie; 

h) contactează cercetătorul la doi ani de la terminarea proiectului pentru a-l invita să 
completeze chestionarele de monitorizare furnizate de Comisie;  

i) înregistrează şi actualizează, timp de cel puţin trei ani de la terminarea proiectului, 
datele de contact ale cercetătorului; 

j) transmite Comisiei, la cerere, chestionarele completate menţionate la punctele g) şi h) 
din prezentul articol, precum şi informaţiile menţionate la punctul i) din prezentul articol; 

k) informează Comisia cu privire la orice eveniment care ar putea afecta punerea în 
aplicare a proiectului şi drepturile Comunităţii, precum şi cu privire la orice situaţie care 
afectează condiţiile de participare menţionate în regulile de participare, în Regulamentul 
financiar şi cerinţele acordului de finanţare, inclusiv: 

- o eventuală schimbare de control; 

- orice modificare semnificativă a acordului; 

- orice modificare referitoare la informaţiile care au stat la baza selectării cercetătorului; 

- concediul pentru creşterea copilului la cererea cercetătorului şi implicaţiile aferente în 
temeiul legislaţiei naţionale aplicabile în conformitate cu articolul III.3.1.g), în special 
durata, implicaţiile financiare şi obligaţiile juridice şi contractuale ale beneficiarului 
pentru perioada în cauză. 

III.3 – Raportul dintre beneficiar şi cercetător 

1. Acordul stabileşte, în conformitate cu acordul de finanţare, condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor de cercetare şi drepturile şi obligaţiile aferente ale cercetătorului şi ale 
beneficiarului în cadrul proiectului.  

Acordul de finanţare, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, se anexează la acord. 
Acordul este păstrat de beneficiar în scopul efectuării auditului pentru perioada 
menţionată la articolul II.20.3.  
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În termen de 20 de zile de la recrutarea cercetătorului, beneficiarul transmite Comisiei o 
declaraţie de conformitate a acordului cu acordul de finanţare, respectând formatul şi 
procedurile comunicate de Comisie.  

Acordul menţionează în special:  

a) numele cercetătorului ştiinţific responsabil cu supravegherea activităţilor de cercetare 
menţionate în anexa I;  

b) sumele pe care cercetătorul trebuie să le primească de la beneficiar în temeiul 
prezentului acord de finanţare şi modalităţile de plată a sumelor datorate cercetătorului; 

c) orice alte contribuţii suplimentare plătite de beneficiar cercetătorului în temeiul 
prezentului proiect şi modalităţile de plată a acestor sume; 

d) orice sumă dedusă, sub rezerva unei justificări legale;  

e) faptul că cercetătorul nu poate avea alte venituri pentru activităţile sale de cercetare, 
decât cele provenite din partea beneficiarului, în conformitate cu punctele b) şi c) de la 
prezentul paragraf ; 

f) rata de conversie şi rata (ratele) de schimb folosite, inclusiv data (datele) de referinţă şi 
sursa (sursele) pentru plăţile efectuate în monedă naţională, alta decât euro;  

g) legislaţia aplicabilă acordului;  

h) sistemul de asigurări sociale de care beneficiază cercetătorul în conformitate cu 
articolul III.2.b); 

i) dispoziţiile referitoare la concediul anual şi concediul medical în conformitate cu 
regulile interne aplicate de beneficiar; 

j) obligaţia cercetătorului de a aloca activităţilor de cercetare o normă întreagă, cu 
excepţia cazului în care există motive întemeiate de natură personală sau familială, sub 
rezerva aprobării prealabile din partea Comisiei; 

k) descrierea şi calendarul de desfăşurare a activităţilor de cercetare, în cazul în care 
activităţile respective sunt repartizate în perioade diferite; 

l) durata totală a acordului, data numirii şi statutul cercetătorului, sub rezerva respectării 
condiţiilor stabilite la articolul III.2.b) şi c) şi la articolul III.9.1.a), precum şi a existenţei 
unor condiţii de muncă comparabile cu cele ale cercetătorilor locali care deţin o poziţie 
similară; 

m) locaţia (locaţiile) în care se vor desfăşura activităţile de cercetare menţionate în anexa 
I;  

n) obligaţia cercetătorului de a informa beneficiarul, cât mai curând posibil, cu privire la 
situaţii care ar putea afecta derularea acordului de finanţare, precum:  

- orice modificare referitoare la acord - orice modificare a informaţiilor care au stat la 
baza acordării bursei internaţionale Marie Curie;  
- o sarcină sau o boală care ar putea afecta în mod direct punerea în aplicare a proiectului;  
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o) dispoziţiile stabilite între beneficiar şi cercetător pe durata activităţilor de cercetare şi 
după încheierea acestora, referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, în special 
accesul la informaţiile preexistente (background), utilizarea informaţiilor generate 
(foreground), publicitate şi confidenţialitate, sub rezerva compatibilităţii acestora cu 
dispoziţiile prevăzute la articolul II.8, 11, 24-30 şi articolul III.6, 7, 10 şi 11; 

p) obligaţia cercetătorului de a completa, de a semna şi de a transmite beneficiarului 
chestionarele de evaluare şi monitorizare menţionate la articolul III.2 punctele g) şi h). 

q) obligaţia cercetătorului de a informa beneficiarul, timp de trei ani de la terminarea 
proiectului, cu privire la orice schimbare intervenită în datele sale de contact; 

r) obligaţia cercetătorului de a menţiona sprijinul acordat de Comunitate în cadrul bursei 
internaţionale Marie Curie în orice publicaţie conexă sau orice alt mijloc de comunicare, 
în conformitate cu articolul III.7.  

2. Modalităţile de plată menţionate la punctul 1.b) din prezentul articol se bazează pe 
principiul plăţilor lunare la scadenţă, dacă acesta nu contravine legislaţiei aplicabile 
menţionate la punctul 1.g) din prezentul articol. Aceste modalităţi de plată prevăd 
efectuarea de plăţi către cercetător din momentul recrutării acestuia, precum şi plata 
sumelor integrale alocate în beneficiul cercetătorului, cel târziu la încheierea proiectului.  

III.4 - Suspendarea sau prelungirea proiectului  

1. În afară de dispoziţiile articolului II.7.2, beneficiarul poate propune suspendarea 
parţială sau totală a proiectului din motive legate de situaţia personală, familială (inclusiv 
concediul pentru creşterea copilului) sau profesională a cercetătorului, care nu sunt 
prevăzute în anexa I. Absenţa unui răspuns din partea Comisiei în termen de 45 de zile 
constituie o aprobare a cererii de suspendare în cazul în care o astfel de cerere nu 
antrenează o prelungire a proiectului pe o durata mai mare de 30 % din durata acestuia 
indicată la articolul 2 din acordul de finanţare. Cererea de suspendare prezentată de 
beneficiar trebuie să fie însoţită de documentele justificative necesare. Proiectul se 
prelungeşte cu o perioadă egală cu perioada de suspendare. Aceeaşi regulă se aplică, 
mutatis mutandis, în cazul unei cereri de prelungire a duratei proiectului datorată unei 
schimbări de statut, astfel cum este definită la alineatul 5 din prezentul articol.  

2. În cazul unei cereri de suspendare pe motiv de concediu pentru creşterea copilului, 
inclusiv solicitarea de a ajusta contribuţia financiară a Comunităţii, cererea trebuie 
înaintată de beneficiar împreună cu documentele justificative necesare. Comisia poate 
decide să ajusteze contribuţia financiară comunitară în conformitate cu cerinţele situaţiei 
respective. Contribuţia, calculată lunar, nu poate depăşi diferenţa dintre compensaţia 
primită de cercetător în temeiul asigurării sociale menţionate la articolul III.3.1.h) şi i) şi 
valoarea contribuţiei menţionate la articolul III.9.1.a). Absenţa unui răspuns din partea 
Comisiei în termen de 45 de zile nu constituie o aprobare a cererii. În cazul unui răspuns 
afirmativ, detaliile financiare ale prelungirii sunt prezentate într-o anexă la acordul de 
finanţare. 

3. Beneficiarul informează cercetătorul cu privire la decizia Comisiei. 

4. În cazul suspendării activităţii de cercetare aprobate de Comisie pe durata derulării 
proiectului, perioada de raportare, stabilită la articolul 3, în timpul căreia începe 
suspendarea, se prelungeşte în mod automat cu o perioadă egală cu durata suspendării. 
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Prin urmare, începutul perioadei (perioadelor) următoare se amână, iar durata proiectului 
stabilită la articolul 2 se prelungeşte în mod automat în consecinţă. 

5. În cazul unei schimbări de statut în ceea ce priveşte timpul alocat proiectului de către 
cercetător (de la/la un post cu normă întreagă la/de la un post cu fracţiune de normă sau 
schimbarea fracţiunii de normă), aprobată de Comisie în timpul derulării proiectului, 
perioada de raportare, stabilită la articolul 3, în timpul căreia începe schimbarea de statut 
şi perioada (perioadele) următoare în timpul căreia (cărora) se aplică această schimbare se 
prelungesc sau se reduc proporţional, în mod automat. Durata perioadei (perioadelor) de 
raportare respective se adaptează pe baza perioadei de raportare standard de 12 luni 
corespunzătoare unui post cu normă întreagă. Prin urmare, începutul perioadei 
(perioadelor) în cauză se amână (sau se devansează), iar durata proiectului stabilită la 
articolul 2 se prelungeşte (sau se reduce) în consecinţă. 
 
 
III.5 – Prezentarea rezultatelor proiectului 

În afară de dispoziţiile articolului 3 şi ale articolului II.3, beneficiarul prezintă un raport 
intermediar de evaluare a progresului înregistrat de activităţile de cercetare. 

Raportul de evaluare intermediar şi rapoartele de activitate finale sunt semnate de 
cercetătorul ştiinţific responsabil menţionat în anexa I şi de cercetător.  

III. 6 – Confidenţialitate 

Beneficiarul se asigură că cercetătorul are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi beneficiarul, 
astfel cum este prevăzut la articolul II.8. 

III. 7 – Publicitate  

Beneficiarul se asigură că cercetătorul are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi beneficiarul, 
astfel cum este prevăzut la articolul II.11.  

SECŢIUNEA 2 – REZILIEREA ACORDULUI DE FINANŢARE ŞI RĂSPUNDERE 

III.8 – Rezilierea acordului de finanţare 

În afară de situaţiile prevăzute la articolul II.33, Comisia poate rezilia acordul de 
finanţare în următoarele situaţii:  

a) atunci când cercetătorul nu mai este în măsură, din orice motiv, să îşi continue 
activitatea în cadrul proiectului, 

b) atunci când acordul dintre beneficiar şi cercetător este reziliat din cauza nerespectării 
obligaţiilor impuse de acord;  

c) atunci când cercetătorul a făcut declaraţii false pentru care poate fi considerat 
răspunzător sau a omis în mod deliberat informaţii importante pentru a obţine contribuţia 
financiară din partea Comunităţii sau orice alt avantaj prevăzut de acordul de finanţare. 

PARTEA B – DISPOZIŢII FINANCIARE  

III.9 – Costuri eligibile  
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Costurile pot fi imputate acordului de finanţare, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor 
stabilite în anexa II partea B. 

În special, costurile legate de activităţile de cercetare derulate în cadrul proiectului pot fi 
rambursate de Comisie, după cum urmează: 

1. Cheltuieli eligibile pentru activităţile desfăşurate de cercetător 

În anexa I se stabileşte o rată fixă, exclusiv în beneficiul cercetătorului recrutat în cadrul 
proiectului, în conformitate cu ratele de referinţă aplicabile, indicate în programul de 
lucru, fără a afecta nicio altă contribuţie suplimentară care poate fi plătită de beneficiar 
cercetătorului.  

Ratele de referinţă aplicabile din programul de lucru se stabilesc pe baza unui post cu 
normă întreagă al cercetătorului din cadrul proiectului. În cazul unui post cu fracţiune de 
normă, indemnizaţiile se ajustează pro rata în funcţie de timpul efectiv dedicat 
proiectului.  

Rata fixă stabilită în anexa I în beneficiul cercetătorului este repartizată după cum 
urmează: 

a) o indemnizaţie lunară de şedere, în conformitate cu anexa I.  

Pentru perioade de şedere mai lungi, beneficiarul recrutează cercetătorul în baza unui 
contract de muncă, cu excepţia unor cazuri justificate corespunzător sau în cazul în care 
legislaţia naţională interzice această posibilitate. Pentru perioade de şedere mai scurte, 
beneficiarul poate alege între recrutarea în baza unui contract de muncă sau o bursă cu 
cuantum fix. Ratele de referinţă aplicabile din programul de lucru pentru cercetătorii 
recrutaţi în baza unui contract de muncă includ toate deducerile obligatorii în temeiul 
legislaţiei naţionale aplicabile prezentului acord de finanţare. 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, cu condiţia ca aceasta să fie compatibilă cu 
legislaţia aplicabilă beneficiarului şi să i se ofere cercetătorului o asigurare socială 
adecvată, fără că aceasta să fie inclusă neapărat în bursă. 

b) o contribuţie la costurile de mobilitate, constând în:  

- o indemnizaţie lunară de mobilitate, în conformitate cu anexa I, care ia în calcul situaţia 
familială a cercetătorului la momentul termenului limită de înaintare a propunerii. Pentru 
a putea beneficia de indemnizaţia de mobilitate, cercetătorul trebuie să se deplaseze fizic 
dintr-o ţară în alta la începutul activităţilor de formare în materie de cercetare sau cu mai 
puţin de 12 luni înainte de termenul limită de înaintare a propunerii.  

Pentru a lua în calcul costurile de şedere şi structura salariului naţional din ţara (ţările) în 
care cercetătorul se dedică activităţilor de cercetare, se aplică indemnizaţiilor de şedere 
şi de mobilitate menţionate mai sus coeficienţii de corecţie indicaţi în programul de lucru 
în vigoare la data semnării acordului de finanţare.  

În cazul unei creşteri mai mari sau egale cu 10% a coeficientului, Comisia îşi rezervă 
dreptul de a aplica acordurilor de finanţare în derulare coeficienţii de corecţie revizuiţi 
publicaţi în programul de lucru. Ajustările financiare necesare ale contribuţiei financiare 
a Comunităţii se operează în momentul efectuării plăţii finale. 
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- În plus, cercetătorul care are dreptul la indemnizaţia lunară de mobilitate primeşte o 
indemnizaţie de călătorie calculată pe baza distanţei dintre locul său de origine şi sediul 
beneficiarului unde se desfăşoară activităţile de formare în materie de cercetare pentru 
fiecare perioadă de 12 luni sau mai puţin dacă ultima perioadă este mai mică de 12 luni. 
Prima indemnizaţie de călătorie trebuie plătită în momentul preluării atribuţiilor şi 
ulterior, anual.  
c) o contribuţie, în conformitate cu anexa I, care să acopere celelalte costuri legate de 
implicarea cercetătorului în proiect în funcţie de natura activităţilor care urmează să fie 
derulate în cadrul proiectului. Această indemnizaţie este acordată de beneficiar şi se 
utilizează pentru a acoperi costurile care au legătură directă cu cercetătorul.  

Costurile legate de alte activităţi derulate în cadrul proiectului pot fi rambursate de 
Comisie, după cum urmează: 

2. Cheltuieli eligibile pentru activităţile desfăşurate de beneficiar 

Rambursarea costurilor de gestionare a activităţilor din cadrul proiectului: procentul 
maxim din contribuţia comunitară care poate fi imputat proiectului este de 3%. 

3. Costuri indirecte 

O rată fixă de 10% din costurile directe eligibile, excluzând costurile directe eligibile 
pentru subcontractare, şi costul resurselor puse la dispoziţie de terţi, care nu sunt utilizate 
la sediul beneficiarului, pot fi imputate acordului pentru a acoperi costurile indirecte ale 
proiectului. 

Prin derogare de la articolul 4 alineatul 2, nu este permis transferul sumelor prevăzute 
pentru activităţile derulate de cercetător spre bugetul alocat activităţilor desfăşurate de 
beneficiar. 

PARTEA C – DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

III.10 – Drepturi de acces 

În afară de dispoziţiile articolelor II.29-30, beneficiarul se asigură că cercetătorul 
beneficiază, cu scutire de la plata de redevenţe, de drepturi de acces la informaţiile 
preexistente şi la informaţiile generate în cazul în care respectivele informaţii sunt 
necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare în materie de cercetare din cadrul 
proiectului. 

III.11 – Angajamente incompatibile sau restrictive 

Beneficiarul informează, cât mai curând posibil, cercetătorul cu privire la orice restricţie 
care ar putea afecta în mod substanţial acordarea drepturilor de acces, după caz. 


	III.3 – Raportul dintre beneficiar şi cercetător

