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TABEL CUPRINZÂND TOATE CLAUZELE SPECIALE APLICABILE 
MODELELOR DE ACORDURI DE FINANŢARE MARIE CURIE PC7 PENTRU 
PUNEREA ÎN APLICARE A CELUI DE-AL ŞAPTELEA PROGRAM-CADRU 

AL COMUNITĂŢII EUROPENE (2007-2013) 

 
CUPRINS 

 

2 A  NUMAI PENTRU ACORDURILE DE FINANŢARE MARIE CURIE – ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
(REGULAMENT GENERAL) 

3 A  NUMAI PENTRU ACORDURILE DE FINANŢARE MARIE CURIE – ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE 
[NUMAI ÎN CAZUL AGENŢIILOR SPECIALIZATE ŞI AL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE DIN SISTEMUL 
ONU CARE AU ADERAT LA ACORDUL-CADRU FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV ONU-CE (FAFA) DIN 
29.4.2003] 

5 A  NUMAI PENTRU ACORDURI DE FINANŢARE MARIE CURIE PENTRU BENEFICIARI MULTIPLI – 
EVALUAREA PROIECTULUI 

9 A  NUMAI PENTRU ACORDURI DE FINANŢARE MARIE CURIE - BENEFICIARI CARE SUPORTĂ COSTURI 
LEGATE DE PROIECT, DAR NU PRIMESC CONTRIBUŢIE DE LA CE (DE EXEMPLU, DE OBICEI, 
BENEFICIARI DIN ŢĂRI TERŢE) 

10 A  NUMAI PENTRU ACORDURI DE FINANŢARE MARIE CURIE - TERŢI ÎN RELAŢIE CU UN BENEFICIAR 
[UNITĂŢI COMUNE DE CERCETARE (UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE, UNITÉS PROPRES DE 
RECHERCHE, ETC.) GIEE / GRUPĂRI / ENTITĂŢI AFILIATE] 
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2 A) Numai pentru acordurile de finanţare Marie Curie – organizaţii internaţionale 
(regulament general)  

1. Arbitrajul 

a. Orice dispută legată de acordul de finanţare între Comisie („Parte”) şi organizaţia sau 
organizaţiile internaţionale („Parte”) în calitate de beneficiar(i) (denumiţi împreună „părţi” 
în prezentul articol din acordului de finanţare), care nu poate fi soluţionată pe cale 
amiabilă se supune unui comitet de arbitraj conform procedurii precizate mai jos.  

b. La notificarea celeilalte părţi asupra intenţiei de a recurge la arbitraj, partea care notifică 
informează, totodată, cealaltă parte asupra arbitrului său desemnat. Cealaltă parte îşi 
desemnează arbitrul în termen de o lună de la notificarea scrisă respectivă. 

 Cei doi arbitri convin, în termen de trei luni de la numirea arbitrului părţii notificate, asupra 
unui al treilea arbitru care să fie preşedintele comitetului de arbitraj, cu excepţia cazului în 
care părţile au convenit asupra unui singur arbitru.  

c. În termen de o lună de la numirea celui de-al treilea arbitru, părţile convin asupra 
termenilor de referinţă ai comitetului de arbitraj, inclusiv procedura pe care o aplică 
respectivul comitet. 

d. Procedura de arbitraj se desfăşoară la Bruxelles. 

e. Comitetul de arbitraj aplică termenii acordului de finanţare. Comitetul de arbitraj prezintă 
în detaliu în hotărâre argumentele care au stat la baza deciziei sale. 

f. Hotărârea comitetului de arbitraj este finală şi obligatorie pentru părţi, care prin respectiva 
acceptare renunţă la orice formă de apel sau revizuire.  

g. Costurile, inclusiv toate onorariile de nivel rezonabil plătite de părţi pentru arbitraj, se 
împart între părţi de către comitetul de arbitraj. 

2. Certificatele privind declaraţiile financiare şi/sau privind metodologia 

În conformitate cu [pentru finanţările Marie Curie pentru beneficiar unic articolul II.3.3] 
[pentru finanţările Marie Curie pentru beneficiari multipli articolul II.4.4], certificatele privind 
declaraţiile financiare şi/sau privind metodologia furnizate de o organizaţie internaţională 
sunt întocmite de către auditorul obişnuit, intern sau extern, conform reglementărilor şi 
procedurilor sale financiare interne. 

3. Controale şi audituri 

Organele competente ale Comunităţii Europene adresează orice cerere de controale sau 
audit în conformitate cu [pentru finanţările Marie Curie pentru beneficiar unic articolele 
II.20 şi II.21] [pentru finanţările Marie Curie pentru beneficiari multipli articolele II.21 şi 
II.22] directorului general al respectivei organizaţii internaţionale.  

Organizaţia internaţională pune la dispoziţia organismelor competente ale Comunităţii 
Europene, la cerere, orice informaţie financiară relevantă, inclusiv extrasele de conturi 
privind acţiunea, în cazul în care execuţia acesteia este realizată de organizaţia 
internaţională sau de un subcontractant. În conformitate cu articolul 248 din Tratat şi cu 
Regulamentul financiar al Comunităţii Europene, organismele competente ale 
Comunităţilor Europene pot efectua controale, inclusiv la faţa locului, legate de acţiunile 
finanţate de Comunitatea Europeană. 
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Orice control sau audit se efectuează pe bază de confidenţialitate. 

4. Legislaţia aplicabilă 

Orice aspect legat de interpretarea sau de aplicarea prezentului acord de finanţare, care 
nu este acoperit de dispoziţiile acestuia, este soluţionat apelând la dreptul […]. 

5. Privilegii şi imunităţi 
Nicio dispoziţie a prezentului acord de finanţare nu se interpretează drept o renunţare la orice 
fel de privilegii sau imunităţi conferite [a se insera denumirea organizaţiei internaţionale] prin 
actele constitutive sau în temeiul dreptului internaţional. 

 

3 A) Numai pentru acordurile de finanţare Marie Curie – Organizaţia Naţiunilor Unite 
[numai în cazul agenţiilor specializate şi organizaţiilor internaţionale din sistemul 
ONU care au aderat la acordul-cadru financiar şi administrativ ONU-CE (FAFA) din 
29.4.2003] 

1. Soluţionarea litigiilor 

Orice litigiu între Comisie şi [numele beneficiarului] se soluţionează în conformitate cu articolul 
14 din acordul-cadru financiar şi administrativ încheiat la 29.4.2003 între Comunitate, 
reprezentată de Comisie, şi Organizaţia Naţiunilor Unite (denumit în continuare „acordul 
FAFA”) la care [numele beneficiarului] a aderat la [data]. 

2. Certificate privind declaraţiile financiare şi/sau metodologia, controale şi audituri 

În ceea ce priveşte [numele beneficiarului], „Acordul privind aplicarea clauzei de verificare în 
cazul operaţiunilor administrate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi finanţate sau cofinanţate de 
Comunitatea Europeană”, anexat la acordul FAFA, prevalează faţă de prezentul acord de 
finanţare, în special, faţă de [pentru finanţările Marie Curie pentru beneficiar unic articolele 
II.3.3., II.20 şi II.21] [pentru finanţările Marie Curie pentru beneficiari multipli articolele II.4.4, 
II.21 şi II.22]. 

3. Legislaţia aplicabilă 

Orice aspect legat de interpretarea sau de aplicarea prezentului acord de finanţare, care nu 
este acoperit de dispoziţiile acestuia, este soluţionat apelând la dreptul […]. 

4. Privilegii şi imunităţi 

Nicio dispoziţie din prezentul acord de finanţare nu se interpretează drept o renunţare la orice 
privilegii sau imunităţi conferite [se introduce numele organizaţiei internaţionale] prin actele 
sale constitutive sau în temeiul dreptului internaţional. 

 

5 A)  Numai pentru acorduri de finanţare Marie Curie pentru beneficiari multipli –  
 evaluarea proiectului  

1. Se realizează o evaluare a proiectului [la jumătatea perioadei de derulare a proiectului] 
[şi/sau la sfârşitul proiectului]. 

2. Cu cel puţin două luni înainte de data evaluării, Comisia informează consorţiul, în 
conformitate cu articolul 8, cu privire la modalităţile de evaluare a proiectului, inclusiv, 
după caz, cu privire la orice reuniune pe care o poate propune şi pe care poate cere 
consorţiului să o organizeze. [În conformitate cu articolul II.3.g), Comisia solicită fiecărui 
beneficiar să participe la o asemenea reuniune.] 
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Costurile suportate de consorţiu aferente evaluării proiectului sunt eligibile în temeiul 
activităţii menţionate la articolul II.15.6. 

3. Evaluarea proiectului priveşte obţinerea, la un nivel satisfăcător, a rezultatelor 
preconizate şi parcurgerea etapelor cheie enumerate în anexa I, precum şi a 
progreselor descrise în raportul periodic pentru perioada respectivă. 

 

9 A) Numai pentru acorduri de finanţare Marie Curie - Beneficiari care suportă costuri 
legate de proiect, dar nu primesc contribuţie de la CE (de exemplu, de obicei, 
beneficiari din ţări terţe) 

1.  La stabilirea contribuţiei financiare comunitare nu se iau în considerare costurile suportate 
de [următorul sau următorii] beneficiar(i):  

 [numele beneficiarului] 

2. Beneficiarul sau beneficiarii menţionaţi la alineatul anterior nu trebuie să prezinte 
rapoartele menţionate la articolul II.4.4 şi nu fac(e) obiectul auditurilor şi controalelor 
financiare menţionate la articolul II.21.1. 

3.  Beneficiarul sau beneficiarii menţionaţi la alineatul 1 nu contribuie la Fondul de garantare.  
 

10 A)  Numai pentru acorduri de finanţare Marie Curie - Terţi în relaţie cu un beneficiar 
[Unităţi comune de cercetare (unités mixtes de recherche, unités propres de 
recherche, etc.) GIEE / grupări / entităţi afiliate] 

1. Următorii terţi sunt în relaţie cu [numele beneficiarului]  

 --[numele entităţii juridice] 

 --[numele entităţii juridice] 

2. Acest beneficiar poate imputa proiectului costurile suportate de terţii menţionaţi mai sus în 
cadrul derulării proiectului, în conformitate cu dispoziţiile acordului de finanţare. 
Contribuţiile în cauză nu sunt considerate venituri generate de proiect.  

Terţii identifică mutatis mutandis costurile aferente proiectului, în conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute în partea B din anexa II la acordul de finanţare. Fiecare terţ impută 
costurile sale eligibile în conformitate cu principiile stabilite la articolele II.14 şi II.15. 
Beneficiarul pune la dispoziţia Comisiei:  

- o declaraţie financiară individuală din partea fiecărui terţ în formatul specificat în 
formularul C. Aceste costuri nu sunt incluse în formularul C al beneficiarului; 

- certificate privind declaraţiile financiare şi/sau metodologia din partea fiecărui terţ, în 
conformitate cu dispoziţiile relevante din prezentul acord de finanţare; 

- o sinteză a raportului financiar, care prezintă suma consolidată a costurilor eligibile 
suportate de terţi şi de beneficiar, astfel cum este menţionat în declaraţiile financiare 
individuale ale acestora, care se anexează la formularul C al beneficiarului.  

La momentul depunerii rapoartelor menţionate la articolul II.4, consorţiul identifică 
activitatea realizată şi resursele folosite de fiecare terţ şi precizează legătura cu 
beneficiarul corespunzător. 

3. Eligibilitatea costurilor terţilor imputate de beneficiar face obiectul controalelor şi 
auditurilor terţilor, în conformitate cu articolele II.21 şi 22. 
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4.  Beneficiarul este singurul responsabil, faţă de Comunitate şi de ceilalţi beneficiari pentru 
terţii în relaţie cu acesta. Beneficiarul se asigură că terţii respectă dispoziţiile acordului de 
finanţare. 
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