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ANEXA III DISPOZIȚII 

SPECIFICE 

REȚEAUA MARIE CURIE DE FORMARE INIȚIALĂ 

[BENEFICIAR UNIC] 

III. 1 - Definiții 

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

1. Acord: înseamnă acordul scris încheiat între beneficiar și cercetător, în conformitate cu 
articolul III.4. 

2. Cercetători debutanți: înseamnă cercetătorii aflați 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 le 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 formare inițială, indiferent dacă se au sau nu în vedere studii 
doctorale. 

3. Cercetători cu experiență: înseamnă cercetători: 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 (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 să urmeze studii doctorale, fie în țara în care a fost obținută diploma, fie în țara în 
care se desfășoară activitățile de formare inițială. 

4. Cercetător  invitat: înseamnă cercetătorul cu experiență cu rezultate excepționale în 
activitatea de formare și cercetare științifică pe plan internațional, provenind din sectorul 
public sau privat, cu un rol specific în formarea și îndrumarea activității cercetătorilor 
din rețea. 

5. Consiliul de supervizare este un comitet responsabil pentru îndrumarea formării 
cercetătorilor la scara rețelei și pentru asigurarea echilibrului între formarea științifică și 
formarea unor competențe complementare în funcție de necesitățile fiecărui cercetător 
recrutat. Consiliul poate fi deschis participării reprezentanților instituțiilor partenere. 

6. Loc de origine: înseamnă locul unde cercetătorul avea reședința sau își desfășura 
activitatea principală la data recrutării în vederea activităților de formare inițială, cu 
excepția cazului în care cercetătorul și-a desfășurat activitatea pe o perioadă mai mică de 
12 luni înainte de data recrutării în locul în care se organizează formarea inițială. În acest 
caz, locul de origine se consideră capitala țării a cărei cetățenie o are. În cazul în care 
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cercetătorul are mai multe cetățenii, locul de origine se consideră capitala țării în care 
cercetătorul a avut domiciliul pentru perioada cea mai lungă în ultimii 5 ani care au 
precedat recrutarea. 

7. Concediu pentru creșterea copilului: înseamnă concediul de maternitate sau de 
paternitate acordat cercetătorului în conformitate cu legislația menționată la articolul 
III.4.1.g). 

8. Plan personal de dezvoltare a carierei: înseamnă un plan întocmit de fiecare cercetător 
recrutat pentru activități de formare inițială pe o perioadă mai mare de șase luni, 
împreună cu cercetătorul științific responsabil de îndrumarea activităților de formare 
inițială, în care se indică necesitățile de formare (inclusiv în vederea dobândirii 
competențelor complementare), obiectivele științifice, măsurile preconizate pentru 
atingerea acestor obiective, precum și descrierea activităților de formare inițială. 

9. Cercetător: înseamnă un cercetător de profesie, debutant sau cu experiență, eligibil, 
inclusiv cercetătorul invitat și recrutat de beneficiar pentru a participa la proiect. 

10. Activități de formare inițială: înseamnă activitățile legate de cercetător în cadrul 
proiectului astfel cum sunt descrise, după caz, în planul personal de dezvoltare a 
carierei sau în acord, în cazul în care nu este necesară întocmirea unui plan personal de 
dezvoltare a carierei. 

11. Instituție parteneră înseamnă o instituție terță parte la acordul de parteneriat încheiat cu 
beneficiarul. 

12. Acord de parteneriat înseamnă un acord de parteneriat strategic încheiat între beneficiar 
și una sau mai multe părți terțe care primește (primesc) cercetătorii pentru desfășurarea 
activităților de formare inițială. 

13. Perioada de secondare: înseamnă perioada petrecută de cercetător în cadrul instituției 
partenere. 

14. 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. 

PARTEA A: PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTULUI 

III. 2 – Obligații de execuție 

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

a) ia toate măsurile necesare și rezonabile în vederea recrutării a cel puțin 40 % cercetători 
femei în cadrul proiectului; 

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

c) stabilește – împreună cu instituția (instituțiile) parteneră (e) - un consiliu de supervizare a 
rețelei; 
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d) selectează fiecare cercetător în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite la 
articolul III.3, asigurându-se că fiecare cercetător îndeplinește criteriile de eligibilitatea la 
momentul recrutării de către beneficiar în cadrul acestui proiect; 

e) încheie un acord cu fiecare cercetător recrutat în cadrul proiectului și găzduiește 
cercetătorul pe perioada specificată (perioadele specificate) în acord sau ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a seconda cercetătorul în cadrul unei instituții partenere. Durata 
secondării cercetătorului recrutat nu poate depăși 30 % din durata totală a perioadei sale de 
recrutare în cadrul proiectului.  

f) se asigură că cercetătorul beneficiază în permanență de legislația de asigurări sociale 
aplicabilă conform Titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 
14 iunie 1971.  
 
Atunci când cercetătorul desfășoară activitățile de formare inițială într-un stat care nu este 
membru al UE, beneficiarul se asigură că acesta beneficiază de un sistem de asigurări 
sociale care să îi ofere o protecție cel puțin egală cu aceea oferită cercetătorilor locali care 
dețin o poziție similară; 

g) se asigură că, în toate locurile în care se desfășoară activitățile de formare inițială, 
cercetătorul beneficiază de standarde de protecție și sănătate a muncii echivalente cu 
standardele de care beneficiază cercetătorii locali care dețin o poziție similară; 

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

i) se asigură de elaborarea  planului  personal de dezvoltare a carierei, după caz; 

j) furnizează, pe toată durata acordului de finanțare, mijloacele, inclusiv infrastructura, 
echipamentele și produsele necesare pentru implementarea proiectului în domeniile 
științifice și tehnice vizate și pune aceste mijloace la dispoziția cercetătorilor, în funcție de 
necesități; 

k) oferă cercetătorilor asistența corespunzătoare pentru îndeplinirea tuturor procedurilor 
administrative impuse de autoritățile competente din țara beneficiarului, precum și a tuturor 
procedurilor administrative, cum sunt vizele sau permisul de muncă, impuse de autoritățile 
competente din țara instituției partenere în care cercetătorul poate desfășura perioada de 
secondare; 

l) se asigură că instituția parteneră (instituțiile partenere) dețin(e) mijloacele menționate la 
punctul j) și că le pune (pun) la dispoziția cercetătorului, în funcție de necesități, pe 
perioada de secondare; 

m) se asigură că asistența menționată la punctul j) din prezentul alineat este oferită 
cercetătorului și de instituția parteneră pe perioada de secondare; 

n) se asigură că fiecare cercetător beneficiază de formare în cadrul proiectului pe durata 
precizată în acord; 

o) ia măsuri pentru a se asigura că, la terminarea activităților de formare inițială, fiecare 
cercetător completează chestionarele de evaluare furnizate de Comisie; 

p) contactează fiecare cercetător la doi ani de la finalizarea proiectului pentru a-l invita să 
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completeze chestionarele de monitorizare furnizate de Comisie; 

q) înregistrează și actualizează, timp de cel puțin trei ani de la finalizarea proiectului, datele 
de contact ale cercetătorilor; 

r) transmite Comisiei, la cerere, chestionarele completate menționate la punctele n) și o) din 
prezentul alineat, precum și informațiile menționate la punctul p) din prezentul alineat. 

 

III. 3 – Selecția cercetătorilor 

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

2. Criterii de eligibilitate a cercetătorilor 

Pentru a fi eligibil, fiecare cercetător trebuie să îndeplinească simultan următoarele criterii 
la momentul recrutării în cadrul proiectului de către beneficiarul în cauză. 

a) Cetățenie 

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

b) Mobilitate 

Cercetătorul nu trebuie să fie cetățean al statului în care se află echipa de cercetare a 
beneficiarului care îl numește. 

În cazul în care deține mai multe cetățenii, cercetătorul va putea fi găzduit de către un 
beneficiar situat într-una din țările a cărei cetățenie o deține în care nu a locuit în ultimii 5 
ani. 

La momentul recrutării, cercetătorul nu trebuie să fi fost rezident sau să fi desfășurat 
activitatea sa principală în țara beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 12 luni în 
cursul ultimilor 3 ani anteriori recrutării. 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 formare inițială 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 terță neasociată pentru o perioadă de cel puțin trei ani din ultimii patru 
ani anteriori recrutării sale. 

Aceste reguli de mobilitate nu se aplică în cazul în care un cercetător este recrutat de o 
organizație internațională de interes european, o organizație internațională situată în 
oricare din statele membre sau țările asociate sau de către JRC. 

c) Calificări și experiență de cercetare 

Cercetătorul trebuie să îndeplinească cerințele asociate uneia dintre următoarele categorii: 

- Cercetători debutanți, conform definiției de la articolul III.1. 
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- Cercetători cu experiență, conform definiției de la articolul III.1, în primii cinci ani ai 
carierei lor de cercetare. 

- Cercetători invitați, conform definiției de la articolul III.1. 

3. Criterii de eligibilitate pentru activități de formare inițială 

a) Durată 

Cercetătorul debutant poate fi implicat în proiect pentru a beneficia de activități de formare 
inițială pe o perioadă de cel puțin 3 luni și de maximum 36 de luni (echivalent normă 
întreagă). 

Cercetătorul cu experiență poate fi implicat în proiect pentru a beneficia de activitățile de 
formare inițială pentru o perioadă de cel puțin 3 luni și cel mult 24 de luni (echivalent 
normă întreagă). 

Cercetătorul invitat poate fi implicat în proiect în scopul de a beneficia de activitățile în 
cadrul proiectului pe o perioadă de cel puțin o lună și de maximum 24 de luni (echivalent 
normă întreagă). 

Un cercetător anume nu poate beneficia de sprijin atât ca cercetător debutant, cât și ca 
cercetător cu experiență în cadrul aceleași rețele de formare inițială Marie Curie. 

Cercetătorul trebuie să aloce activităților de formare inițială o normă întreagă. 
Cercetătorului i se poate permite să participe la activitățile de formare inițială cu fracțiune 
de normă numai pe baza unor argumente motivate corespunzător legate de situația sa 
personală sau familială. 

Activitățile de formare inițială pot fi repartizate în mai multe perioade care să nu depășească 
durata maximă permisă corespunzătoare fiecărei categorii de cercetători și care să nu 
depășească durata proiectului. Durata fiecărei faze trebuie să fie adecvată și conformă în 
ceea ce privește activitățile de formare inițială sau să fie justificată în baza unor motive 
familiale ale cercetătorului. 

b) Conținut 

Activitățile de formare inițială trebuie includă activități într-unul din sectoarele științifice 
sau tehnologice ale proiectului definite în anexa I. 

c) Îndrumare academică 

În cazul în care activitățile de formare inițială includ studii doctorale, tutoratul și 
supervizarea acestora se organizează astfel încât să includă îndrumare academică de calitate 
corespunzătoare din partea unui îndrumător științific. 

4. Procedura de selectare 

a) Publicarea posturilor vacante 

Beneficiarul trebuie să publice, la nivel internațional, posturile vacante disponibile în cadrul 
proiectului pentru cercetătorii debutanți și cercetătorii cu experiență, pentru a avea cât mai 
mulți solicitanți posibil, prin intermediul tuturor mijloacelor adecvate de difuzare (presă, 
afișe, site-uri web, internet, informări în cadrul conferințelor, etc.).  
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b) Criterii de selecție 

Beneficiarul trebuie să selecteze cercetătorii 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 de a urma activități de formare inițială; 

- impactul preconizat al formării propuse asupra carierei cercetătorilor; 

- îndeplinirea criteriilor obligatorii de eligibilitate a cercetătorilor conform alineatului 2 din 
prezentul articol. 

Selectarea cercetătorilor invitați trebuie să se justifice în termeni de transfer de cunoștințe și 
de consolidare a îndrumării științifice. 

c) Egalitatea de șanse 

În conformitate cu articolul III.2.a), beneficiarul depune toate eforturile pentru a asigura 
reprezentarea echitabilă a femeilor prin promovarea egalității reale de șanse între bărbați și 
femei pe toată perioada de selecție. 

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

III. 4 – Raporturile dintre beneficiar și cercetător 

1. Acordul stabilește, în conformitate cu acordul de finanțare, condițiile de desfășurare a 
activităților de formare inițială, precum și drepturile și obligațiile aferente ale cercetătorului 
și ale beneficiarului în cadrul proiectului. 

Acordul de finanțare, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, se anexează la acord, 
împreună cu planul personal de dezvoltare a carierei, dacă este cazul. Acordul este păstrat 
de beneficiar în scopul efectuării auditului pentru perioada menționată la articolul II.20.3. 

După recrutarea cercetătorului și înainte de expirarea termenului stabilit la articolul II.3.1, 
beneficiarul transmite Comisiei o declarație semnată de conformitate a acordului cu acordul 
de finanțare. Coordonatorul înregistrează recrutarea și actualizează lista și descrierea 
posturilor vacante disponibile, respectând formatul și procedurile comunicate de Comisie. 

Fără a ține seama de anumite aspecte specifice aflate deja sub incidența legislației 
comunitare, acordul va menționa în particular: 

a) numele cercetătorului științific responsabil cu îndrumarea activităților de formare inițială 
precum și o descriere (sinteză) a acestor activități în situația în care nu este necesară 
întocmirea unui plan personal de dezvoltare a carierei. 

b) sumele pe care cercetătorul este îndreptățit să le primească de la beneficiar în 
conformitate cu acordul de finanțare, precum și modalitățile de plată pentru sumele 
destinate cercetătorului; 
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c) orice contribuție suplimentară plătită de beneficiar cercetătorului în temeiul proiectului și 
dispozițiile în vederea plății sumei respective; 

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

e) dispoziția conform căreia, pentru activități desfășurate în cadrul proiectului, 
cercetătorului nu îi este permis să aibă alte venituri decât cele primite de la beneficiar în 
conformitate cu punctele b) și c) din 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 în conformitate cu articolul 
III.2.e); 

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

j) obligația cercetătorului de a aloca activităților de formare inițială 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 formare inițială, în cazul în care 
activitățile respective sunt repartizate în perioade diferite; 

l) durata totală a acordului, data numirii și statutul cercetătorului, sub rezerva respectării 
condițiilor stabilite la articolul III.2.e) și f) și la articolul III.8.1.a), precum și a existenței 
unor condiții de muncă comparabile cu cele ale cercetătorilor locali care dețin o poziție 
similară; 

m) locul (locurile) în care se vor desfășura activitățile de formare inițială; 

n) obligația cercetătorului de a informa beneficiarul, cât mai curând posibil, cu privire la 
circumstanțe care ar putea afecta derularea acordului de finanțare sau a acordului, cum sunt: 

- după caz, orice modificare semnificativă legată de planul personal de dezvoltare a 
carierei; 

- o sarcină sau o boală care ar putea afecta în mod direct implementarea acordului; 

o) dispozițiile stabilite între beneficiar și cercetător pe durata activităților de formare 
inițială 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.8, 11, 24-30 și articolul III.6, 7, 9 și 10; 

p) obligația cercetătorului de a completa, semna și transmite beneficiarului chestionarele de 
evaluare și monitorizare menționate la articolul III.2 punctele n) și o). 

q) obligația cercetătorului de a informa beneficiarul, timp de trei ani de la terminarea 
proiectului, cu privire la orice schimbare intervenită în datele sale de contact; 
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r) obligația cercetătorului de a menționa sprijinul acordat de Comunitate în cadrul rețelei de 
formare inițială 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). Modalitățile de plată trebuie să 
prevadă plata cercetătorului începând de la recrutarea acestuia, precum și plata integrală a 
sumelor care îi sunt alocate cercetătorului cel târziu la încheierea proiectului. 

III. 5 – Rapoarte și rezultate 

În afara rapoartelor prevăzute la articolul II.3, beneficiarul are obligația de a transmite 
Comisiei: 

- un raport sub formă de bază de date, care urmează să fie actualizat anual și care trebuie să 
fie publicabil într-o bază de date electronică. raportul sub formă de bază de date se prezintă 
pentru prima dată în termen de două luni de la data de începere a proiectului. 

- un raport de evaluare intermediară, care să constituie baza de discuție pentru reuniunea de 
evaluare intermediară prevăzută la articolul III. 2.1.c), pus la dispoziție cu cel puțin o lună 
înainte de respectiva reuniune; 

III. 6 – Confidențialitate 

Beneficiarul se asigură că cercetătorul are aceleași drepturi și obligații ca și beneficiarul, 
astfel cum este prevăzut la articolul II.8. 

III. 7 – Publicitate 

Beneficiarul se asigură că cercetătorul are aceleași drepturi și obligații ca și beneficiarul, 
astfel cum este prevăzut la articolul II.11. 

PARTEA B – DISPOZIȚII FINANCIARE 

III. 8 – Costuri eligibile ale proiectului 

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

În special, costurile legate de activitățile de formare inițială desfășurate în cadrul proiectului 
pot fi rambursate de Comisie după cum urmează: 

1. Cheltuieli eligibile pentru activitățile desfășurate de cercetător(i) 

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 
cercetătorilor. 

Rata fixă se stabilește pe baza unui post cu normă întreagă a cercetătorilor 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. 

Pentru șederi mai îndelungate, beneficiarul îi angajează cu contract de muncă pe cercetătorii 
debutanți și cu experiență, precum și pe cercetătorii invitați, cu excepția unor cazuri 
justificate în care legislația națională interzice această posibilitate. Pentru șederi de scurtă 
durată, beneficiarul poate opta între angajarea cercetătorilor cu contract de muncă și 
acordarea unei sume fixe sub formă de bursă. Ratele de referință pentru cercetătorii 
recrutați în baza unui contract de muncă includ toate deducerile obligatorii în temeiul 
legislației naționale aplicabile prezentului acord de finanțare. În cazul în care nu poate oferi 
un contract de muncă, beneficiarul recrutează cercetătorul într-o poziție corespunzătoare 
unei burse în sumă fixă, cu condiția ca aceasta să fie compatibilă cu legislația aplicabilă 
beneficiarului și să i se ofere cercetătorului o asigurare socială adecvată care să includă 
măcar ramurile prevăzute la articolul 4.1, a), b) și e) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al 
Consiliului din 14 iunie 1971, fără că aceasta să fie inclusă neapărat în bursă. Indemnizațiile 
lunare de ședere sunt cele stabilite în programul de lucru. 
 

 

b) O contribuție la costurile de mobilitate, constând în: 

- o indemnizație lunară de mobilitate în funcție de situația familială a cercetătorului la 
momentul recrutării sale. Cercetătorul are dreptul la o indemnizație de mobilitate dacă s-a 
mutat dintr-o țară în alta la începutul activităților de formare inițială sau cu mai puțin de 12 
luni înainte de numirea în proiect. 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, recunoscută 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 formare inițială, 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 formare inițială pentru fiecare perioadă de 
12 luni sau mai puțin, dacă ultima perioadă este mai mică de 12 luni. Prima indemnizație de 
călătorie trebuie plătită în momentul preluării atribuțiilor și ulterior, anual. 

Ratele aplicabile sunt cele stabilite în programul de lucru și sunt calculate pe baza distanței 
directe în kilometri între locul de origine și sediul beneficiarului. 
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c) O indemnizație unică privind proiectul de carieră, în cazul în care cercetătorul recrutat 
pentru formarea inițială se consacră activităților de formare inițială pentru cel puțin un an. 
Indemnizația privind proiectul de carieră aplicabilă este stabilită în programul de lucru. 

d) O contribuție, prevăzută în anexa I, care să acopere costurile legate de implicarea 
cercetătorului recrutat pentru formarea inițială în proiect. 

Această indemnizație este administrată de beneficiar și se utilizează pentru a acoperi 
costurile legate de participarea cercetătorilor la activitățile de cercetare și de formare din 
cadrul proiectului. 

În cazul suspendării unui acord datorită unui concediu pentru creșterea copilului, Comisia 
poate decide, pe baza cererii scrise din partea beneficiarului, să rectifice contribuția 
financiară a Comunității în beneficiul cercetătorului respectiv în funcție de necesitățile 
fiecărui caz în parte. Contribuția, calculată lunar, nu poate depăși diferența dintre 
compensația primită de cercetător în temeiul asigurării sociale menționate la articolul 
III.4.1.g) și h) și valoarea contribuției menționate la articolul III.8.1.a). 

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

2. Cheltuieli eligibile pentru activitățile desfășurate de beneficiar 

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 formare și coordonarea între 
participanți, astfel cum este stabilită 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 a unor conferințe internaționale, ateliere de lucru și 
evenimente deschise participării cercetătorilor din afara rețelei, astfel cum este stabilită în 
anexa I. 

c) rambursarea cheltuielilor de administrare a activităților din cadrul proiectului: procentul 
maxim din contribuția comunitară care poate fi imputat proiectului este de 3 %. 

3. 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 cadrul acordului de finanțare pentru a acoperi 
cheltuielile indirecte ale proiectului. 
Prin derogare de la articolul 4,2, nu este permis transferul bugetar între indemnizațiile 
alocate activităților desfășurate de cercetător la indemnizațiile alocate activităților 
desfășurate de beneficiar. 
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PARTEA C – DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

III. 9 – Drepturi de acces 

În afară de dispozițiile articolului II.30-30, beneficiarul 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 formare inițială. 

III. 10 – Angajamente incompatibile sau restrictive 

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


