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ANEXA III 
DISPOZIȚII SPECIALE 

 
 
 
 

PROGRAMUL MARIE CURIE DE SCHIMB 
INTERNAȚIONAL DE PERSONAL DE CERCETARE 

Beneficiari multipli  
 
 
III. 1 - Definiții 
 
În afară de definițiile prevăzute la articolul II.1, următoarele definiții se aplică prezentului 
acord de finanțare: 
 

1) Cercetător debutant: 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 mobilitate, indiferent dacă 
se au sau nu în vedere studii doctorale. 

 
2) 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 să urmeze studii 
doctorale fie în țara în care a obținut titlul sau diploma, fie în țara în care se 
desfășoară activitățile din cadrul proiectului. 

 
3) Organizația de origine: înseamnă beneficiarul sau organizația parteneră în 

cadrul căreia cercetătorul este membru al personalului. 
 

4) Organizația gazdă: înseamnă beneficiarul sau organizația parteneră care 
primește cercetătorul pentru perioada de secondare. 

 
5) Activitățile de mobilitate: înseamnă activitățile de schimb de cunoștințe și 

participare la rețele, desfășurate de cercetător în cadrul proiectului. 
 

6) Acord de parteneriat: înseamnă acordul semnat de beneficiari și de organizațiile 
partenere în cadrul proiectului. Acest acord se consideră a fi fost semnat înainte 
de semnarea acordului de finanțare. 

 
7) Organizație parteneră: înseamnă o parte semnatară a acordului de parteneriat 

care participă la activități de mobilitate. 
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8) Cercetător: înseamnă un cercetător debutant sau cu experiență selectat și numit 
de organizația de origine din rândul personalului pentru a beneficia de activitățile 
de schimb de personal din cadrul proiectului. Personalul tehnic și cel de 
conducere se asimilează cercetătorilor debutanți sau cu experiență, în funcție de 
nivelul de experiență profesională, fiind eligibil dacă participă la activități legate 
de cercetare. 

 
9) Perioada de secondare: înseamnă perioada (perioadele) petrecută(e) de un 

cercetător în cadrul organizației gazdă în temeiul proiectului.   
 

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

 
 
PARTEA A: – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 
III. 2 - Obligații de execuție 
 
1. În afară de obligațiile menționate la articolul II.2, consorțiul asigură: 
 

a)  semnarea unui acord de parteneriat și punerea lui la dispoziția Comisiei, la 
cerere; 

 
b) menținerea salariului cercetătorului pe durata perioadei de secondare; 
 
c) dreptul cercetătorului de a reveni la organizația sa de origine după perioada de 

secondare; 
 

d) că perioada de secondare nu este, în total, mai mare de 12 luni pentru fiecare 
cercetător; 

 
e) găzduirea cercetătorului de către organizația gazdă pe durata perioadei de 

secondare; 
 
f) obligația cercetătorului de a se consacra activităților de mobilitate pe durata 

perioadei de secondare; 
 
g) informarea cercetătorului cu privire la faptul că este considerat bursier Marie 

Curie; 
 
h) acordarea unei asigurări corespunzătoare de sănătate și în caz de accident pentru 

cercetător, 
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i) aplicarea acelorași standarde de siguranță și sănătate a muncii pentru cercetător, 
ca și pentru cercetătorii locali care dețin o poziție similară în organizația gazdă; 

 
j) punerea la dispoziția cercetătorului, pe toată perioada de secondare, a 

mijloacelor, inclusiv a infrastructurii, echipamentelor și produselor pentru 
implementarea proiectului, în domeniile științifice și tehnice respective; 

 
k) sprijinirea cercetătorului, într-o măsură rezonabilă, în toate procedurile 

administrative cerute de autoritățile competente ale organizației de origine, ca și 
în toate procedurile administrative necesare pentru secondare, precum vize și 
permise de muncă cerute de autoritățile competente din țara organizației gazdă; 

 
l) derularea activităților de mobilitate în conformitate cu cadrul etic corespunzător 

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

 
m) compatibilitatea acordurilor relevante dintre organizația gazdă și cercetător pe 

durata activităților de mobilitate și ulterior acestora cu dispozițiile de la 
articolele II.9, II.12, II.25-II.33 și de 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;  

 
n) menționarea sprijinului acordat de Comunitate în cadrul Programului Marie 

Curie de schimb internațional de personal de cercetare în toate publicațiile 
aferente sau în alte mijloace de comunicare, în conformitate cu articolele II.12 
și III.6; 

 
o) informarea Comisiei cu privire la orice eveniment care ar putea afecta punerea în 

aplicare a proiectului și drepturile Comunității, precum și cu privire la orice 
situație care afectează condițiile de participare prevăzute de regulile de 
participare, de regulamentul financiar și de prevederile acordului de finanțare. 

 
 

III.3 - Selectarea cercetătorilor 
  
În conformitate cu condițiile menționate la articolele III.1.1, III.1.2 și III.1.8, beneficiarii 
se asigură că organizația de origine selectează, de comun acord cu organizația gazdă 
respectivă, numărul necesar de cercetători, conform obiectivelor proiectului și 
distribuției orientative menționate în anexa I. 
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III.4 - Rapoarte și rezultate 

În afară de dispozițiile articolului 4 și articolului II.4, consorțiul prezintă, pentru fiecare 
perioadă de raportare, un raport intermediar de evaluare a progresului înregistrat. 

La finalul fiecărei perioade de raportare, consorțiul raportează cu privire la fiecare 
cercetător următoarele informații legate de proiect:  

• numele și datele de contact, sexul și naționalitatea fiecărui cercetător; 

• denumirea și locul organizației de origine și ale organizației gazdă; 

• durata perioadei de secondare pe perioada de raportare respectivă; 

În plus, la finalul proiectului, consorțiul raportează durata totală a perioadei de secondare 
pentru fiecare cercetător. 

 
III.5 - Confidențialitate 

Beneficiarii se asigură că cercetătorul se bucură de aceleași drepturi și are aceleași 
obligații cu cele prevăzute la articolul II.9. 

III. 6 - Publicitate 

Beneficiarii se asigură că cercetătorul are aceleași drepturi și respectă aceleași obligații 
cu cele prevăzute la articolul II.12. 

PARTEA B - DISPOZIȚII FINANCIARE  

III.7 - Contribuția financiară comunitară 

Contribuția financiară comunitară constă dintr-o sumă fixă pentru fiecare 
cercetător - lună, în funcție de nivelurile de referință stabilite în programul de lucru și 
prevăzute în anexa I. 

În cazuri speciale și justificate, prevăzute în anexa I, contribuția Comunității poate 
acoperi secondarea cercetătorilor provenind de la persoane juridice constituite într-o țară 
care beneficiază de statutul de „țară parteneră în cooperarea internațională”. În aceste 
cazuri, costurile suplimentare ale activității de mobilitate vor fi suportate de către 
beneficiar, care are, de asemenea, dreptul la contribuția financiară comunitară, astfel cum 
se prevede în anexa I. 
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PARTEA C - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

III. 8 - Drepturi de acces 

În afară de dispozițiile articolelor II.30-33, 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 din cadrul proiectului. 

III.9 – Angajamente incompatibile sau restrictive  

Beneficiarii care au obligația de a acorda drepturi de acces informează cercetătorul , 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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