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ANEXA III 

DISPOZIȚII SPECIFICE 

 

[GRANTURI EUROPENE MARIE CURIE PENTRU 
REINTEGRARE] 

 [GRANTURI INTERNAȚIONALE MARIE CURIE 
PENTRU REINTEGRARE] 

 

 

 

III. 1 –- Definiții  

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

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

2. Concediu pentru creșterea copilului: înseamnă perioada de concediu de maternitate 
sau paternitate acordat cercetătorului în conformitate cu legislația menționată la 
articolul III.3.1.c).  

3. Cercetător: înseamnă cercetătorul de profesie menționat în anexa I și recrutat de 
beneficiar pentru a beneficia de activitățile desfășurate în cadrul proiectului. 

4. Activități de cercetare: înseamnă activitățile asociate cercetătorului recrutat în cadrul 
proiectului, astfel cum este descris în anexa I. 

5. Program de lucru: înseamnă planul adoptat de Comisie pentru implementarea 
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 

SECȚIUNEA 1 - IMPLEMENTARE ȘI REZULTATE PRECONIZATE 

III. 2 – Obligații de execuție 

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

a) încheie un acord cu cercetătorul în conformitate cu articolul III.3, cercetătorul 
îndrumător indicat în anexa I fiind responsabil cu supervizarea activităților cercetătorului 
pe întreaga durată a proiectului; 

b) se asigură că, cercetătorul este acoperit în permanență, în toate locurile unde 
desfășoară activități de cercetare, de legislația de asigurări sociale aplicabilă conform 
Titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971;  

c) se asigură că cercetătorul beneficiază, în toate locurile unde desfășoară activități de 
cercetare, de aceleași standarde de protecție și igienă a muncii ca și cercetătorii locali 
care dețin o poziție similară; 

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

e) acordă asistența necesară cercetătorului în îndeplinirea tuturor procedurilor 
administrative impuse de autoritățile pertinente ale beneficiarului;   

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

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

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

i) transmite Comisiei, la cerere, chestionarele completate menționate la literele f) și g) din 
prezentul articol, precum și informațiile menționate la litera h) din prezentul articol; 

j) informează Comisia cu privire la orice eveniment care ar putea afecta implementarea 
proiectului și drepturile Comunității, precum și cu privire la orice circumstanță 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 cercetătorului; 
- concediul pentru creșterea copilului la cererea cercetătorului și implicațiile aferente în 
temeiul legislației naționale aplicabile, menționată la articolul III.3.1.c), în special durata 
concediului. 
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III.3 – Raporturile dintre beneficiar și cercetător 

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

Acordul de finanțare, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, se anexează la acord. 
Acordul este păstrat de beneficiar în scopul efectuării auditului pentru perioada 
menționată la articolul II.20.3.  

Dacă acest lucru este precizat la articolul 2 din acordul de finanțare, beneficiarul 
informează Comisia, prin mijloace electronice, cu privire la data începerii proiectului. 

În termen de 20 de zile de la numirea cercetătorului sau de la data începerii proiectului 
sau a intrării în vigoare a acordului de finanțare, oricare dintre acestea survine mai târziu, 
beneficiarul depune, pe cale electronică, o declarație de conformitate a acordului cu 
acordul de finanțare, cu respectarea formatului și a procedurilor care vor fi comunicate 
de Comisie. 

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

a) numele cercetătorului responsabil cu îndrumarea activităților cercetătorului 
menționate în anexa I;  

b) sumele plătite de beneficiar cercetătorului pentru activitățile cercetătorului; 

c) legislația aplicabilă acordului;  

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

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

f) descrierea și calendarul de punere în aplicare a activităților cercetătorului.  

g) durata totală a acordului, data numirii și statutul cercetătorului, sub rezerva respectării 
condițiilor stabilite la articolul III.2. punctele b) și c), iar condițiile de muncă aplicabile să 
fie comparabile cu acelea ale cercetătorilor locali care ocupă o poziție similară; 

h) locul (șocurile) în care se vor desfășura activitățile cercetătorului menționate în 
anexa I;  

i) obligația cercetătorului de a informa, cât mai curând posibil, beneficiarul cu privire la 
circumstanțe care ar putea afecta execuția acordului de finanțare, precum:  

- orice modificare a acordului; 

- orice modificare referitoare la informațiile care au stat la baza acordării [grantului 
european Marie Curie pentru reintegrare] [grantului internațional Marie Curie pentru 
reintegrare]; 

- o sarcină sau o boală care ar putea afecta în mod direct punerea în aplicare a proiectului;  
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j) dispozițiile stabilite între beneficiar și cercetător pe durata activităților de cercetare și 
după încheierea acestora referitoare la proprietatea intelectuală, în special accesul la 
informațiile preexistente (background), utilizarea informațiilor generate (foreground), 
publicitate și confidențialitate, sub rezerva compatibilității acestora cu dispozițiile 
articolelor II. 8, 11, 24-30 și ale articolelor III. 6, 7, 9 și 10. 
k) obligația cercetătorului de a completa, semna și transmite beneficiarului chestionarele 
de evaluare și monitorizare menționate la articolul III. 2 punctele (f) și (g). 

l) obligația cercetătorului de a informa beneficiarul, timp de trei ani de la finalizarea 
proiectului, cu privire la orice modificare intervenită în datele sale de contact; 

m) obligația cercetătorului de a menționa sprijinul acordat de Comunitate prin [grantul 
european Marie Curie pentru reintegrare] [grantul internațional Marie Curie pentru 
reintegrare] în orice publicație conexă sau orice alt mijloc de comunicare, în 
conformitate cu articolul II.11 și articolul III.7. 

III. 4 - Suspendarea și prelungirea proiectului  

1. În afară de dispozițiile articolului II.7.2, beneficiarul poate propune suspendarea 
parțială sau totală a proiectului din motive legate de situația personală, familială (inclusiv 
concediul pentru creșterea copilului) sau profesională a cercetătorului, care nu sunt 
prevăzute în anexa I. Absența 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 mai mare de 30 % din durata acestuia indicată la 
articolul 2 din acordul de finanțare. Cererea de suspendare prezentată de beneficiar 
trebuie să fie însoțită de documentele justificative necesare. Proiectul se prelungește cu o 
perioadă egală cu perioada de suspendare. Aceeași regulă se aplică, mutatis mutandis, în 
cazul unei cereri de prelungire a duratei proiectului datorate unei schimbări de statut, 
astfel cum este definită la alineatul 5 din prezentul articol.  

2. Beneficiarul îl informează pe cercetător cu privire la decizia Comisiei. 

3. În cazul unei suspendări a activității cercetătorului aprobate de Comisie în timpul 
implementării proiectului, perioada de raportare stabilită la articolul 3, în timpul căreia 
începe suspendarea, se prelungește în mod automat cu o perioadă egală cu durata 
suspendării. Prin urmare, începutul perioadei (perioadelor) următoare se amână, iar durata 
proiectului stabilită la articolul 2 se prelungește automat în mod corespunzător.  
 
4. În cazul unei schimbări de statut în ceea ce privește timpul alocat proiectului de către 
cercetător (de la/la un post cu normă întreagă la/de la un post cu fracțiune de normă sau 
schimbarea fracțiunii de normă), aprobate de Comisie în timpul implementării 
proiectului, perioada de raportare stabilită la articolul 3, în timpul căreia începe 
schimbarea de statut și perioada (perioadele) următoare în timpul căreia (cărora) se aplică 
această schimbare se prelungesc (sau se reduc) automat, în mod proporțional. Durata 
perioadei (perioadelor) de raportare respective se actualizează 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 prelungește (sau se reduce) automat, în mod 
corespunzător.  
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III. 5 – Prezentarea rezultatelor proiectului 

În afară de dispozițiile articolului 3 și articolului II.3, pentru perioadele de raportare mai 
mari de 24 de luni, beneficiarul prezintă un raport intermediar de evaluare a progresului 
înregistrat în activitățile cercetătorului. 

Raportul intermediar de evaluare și rapoartele de activitate finale sunt semnate de 
cercetătorul științific responsabil indicat în anexa I și de cercetător. 
 

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 respectă aceleași obligații 
ca beneficiarul, astfel cum se prevede la articolul II.11. 

SECȚIUNEA 2 – REZILIEREA ACORDULUI DE FINANȚARE ȘI RĂSPUNDERE 

III. 8 – Rezilierea acordului de finanțare 

În afară de cazurile prevăzute la articolul II.33, Comisia poate rezilia acordul de finanțare 
în următoarele situații:  

a) atunci când cercetătorul nu mai este în măsură, indiferent de motiv, să își continue 
activitatea în cadrul proiectului; 

b) atunci când acordul dintre beneficiar și cercetător este reziliat din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute de acord;  

c) atunci când cercetătorul a făcut declarații false pentru care poate fi considerat 
răspunzător sau a omis în mod deliberat informații concrete pentru a obține contribuția 
financiară din partea Comunității sau orice alt avantaj prevăzut de acordul de finanțare. 

PARTEA B – DISPOZIȚII FINANCIARE  

III. 9 – Contribuția financiară comunitară 

Contribuția financiară comunitară constă într-o sumă fixă per cercetător - an gestionată 
de beneficiar pentru cheltuielile asociate cu reintegrarea cercetătorului, conform ratelor 
de referință stabilite în programul de lucru și expuse în anexa I. 

PARTEA C – DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

III. 10 – Drepturi de acces 

În afară de dispozițiile articolelor II.29-30, beneficiarul se asigură că cercetătorul 
beneficiază, cu scutire de la plata de redevențe, de drepturi de acces la informațiile 
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preexistente și la informațiile generate, în cazul în care respectivele informații sunt 
necesare pentru desfășurarea activităților cercetătorului în cadrul proiectului. 

III. 11 – 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. 


	III.3 – Raporturile dintre beneficiar și cercetător

