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RO 
 

ANEXA XII  
 
 

MODEL DE ACORD DE GRANT H20201 PENTRU GRANTURI CEC CU VALOARE 
MICĂ2 (CEC CU VALOARE MICĂ — CU BENEFICIAR UNIC) 

 
 Tabelul de mai jos conține instrucțiuni privind alcătuirea Modelului specific de acord de 

grant („MAG specific”). 
 
 

Observații 
generale: 
 
 

 

• Se bazează pe MAG general cu beneficiar unic. 
• [Agenția][Comisia] trebuie să se înlocuiască cu „Agenția”.  
• Trebuie aleasă opțiunea pentru granturi cu valoare mică (sub 60 000). 
• Trebuie eliminate opțiunile pentru terți asociați. 
• Referirile la Euratom sau opțiunile referitoare la Euratom trebuie 

eliminate. 
• Granturile CEC cu valoare mică vor avea anexele 2 și 4 diferite. 
• Cuprinsul trebuie adaptat. 
• Referințele încrucișate din cadrul notelor de subsol trebuie adaptate. 

 
Părțile Opțiunile pentru CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 

 
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) 
(„Agenția”), în baza competenței delegate de Comisia Europeană 
(„Comisia”)3, 
 

Anexe Anexele la CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
Anexa 1 Descrierea acțiunii  
 
Anexa 2 Bugetul estimat pentru acțiune  
 
Anexa 3 Nu se aplică 
 
Anexa 4 Model de situație financiară 
 
Anexa 5 Nu se aplică  
 
Anexa 6 Nu se aplică 
 

CAPITOLUL 2 
 
ARTICOLUL 4 — 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 
 

                                                 
1  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 

instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 („Regulamentul nr. 
1291/2013 privind Programul-cadru H2020”) (JO L 347, 20.12.2013, p.104). 

2  Granturile CEC cu valoare mică finanțează inițiative, acțiuni sau studii care pot susține sau avea un impact 
indirect asupra cercetării sau asupra cercetătorilor finanțați de CEC. 

3  Textul cu caractere cursive indică opțiunile Modelului de acord de grant care se aplică prezentului acord. 
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BUGETUL 
ESTIMAT ȘI 
TRANSFERURIL
E BUGETARE 

ARTICOLUL 4 — BUGETUL ESTIMAT ȘI TRANSFERURILE 
BUGETARE 
 
4.1 Bugetul estimat 
 
„Bugetul estimat” pentru acțiune este stabilit în anexa 2. 
 
Acesta conține categoria bugetară, costurile eligibile estimate și forma 
costurilor (a se vedea articolele 5 și 6). 
 
4.2  Transferurile bugetare  
 
Nu se aplică 

CAPITOLUL 3 
 
ARTICOLUL 5 — 
VALOAREA 
GRANTULUI, 
FORMA 
GRANTULUI, 
RATA DE 
RAMBURSARE ȘI 
FORMA 
COSTURILOR 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 
 
ARTICOLUL 5 — VALOAREA GRANTULUI, FORMA 
GRANTULUI, RATA DE RAMBURSARE ȘI FORMA 
COSTURILOR 
 
5.1 Valoarea maximă a grantului  
 
Valoarea maximă a grantului este de [a se introduce suma (a se introduce 
suma în litere)] EUR. 
 
5.2 Forma grantului, ratele de rambursare și forma costurilor 
 
Grantul rambursează 100 % din costurile eligibile ale acțiunii (a se vedea 
articolul 6) („grant pentru rambursarea costurilor eligibile”) (a se vedea 
anexa 2).  
 
Costurile eligibile estimate ale acțiunii sunt de [a se introduce suma (a se 
introduce suma în litere)] EUR.  
 
Costurile eligibile directe și indirecte pentru acțiune (a se vedea 
articolul 6) trebuie să fie declarate ca suma forfetară prevăzută în anexa 2 
(respectiv sub formă de „costuri pe bază de sumă forfetară”). 
 
5.3  Valoarea finală a grantului — Calcul 
 
Valoarea finală a grantului depinde de punerea în aplicare corespunzătoare 
a acțiunii în conformitate cu termenii și condițiile acordului.  
 
Această valoare este calculată de Agenție — în momentul efectuării plății 
soldului (a se vedea articolul 21) — în următoarele etape:  
 

Etapa 1 — Aplicarea ratei de rambursare  
 

Etapa 2 — Reducerea din cauza încălcării obligațiilor 
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5.3.1 Etapa 1 — Aplicarea ratelor de rambursare la costurile eligibile 
 
Rata de rambursare (a se vedea articolul 5.2) se aplică costurilor eligibile 
(costurilor pe bază de sumă forfetară; a se vedea articolul 6) declarate de 
beneficiar și aprobate de Agenție (a se vedea articolul 21). 
 
5.3.2 Etapa 2 — Reducerea din cauza încălcării obligațiilor, altele 
decât punerea în aplicare necorespunzătoare — Valoarea maximă 
redusă a grantului - Calcul 
 
În cazul în care grantul este redus (a se vedea articolul 43), Agenția va 
calcula valoarea maximă redusă a grantului prin deducerea valorii reducerii 
(calculată proporțional cu gravitatea încălcării obligațiilor conform 
articolului 43.2) din valoarea maximă a grantului prevăzută la articolul 5.1. 

 
În acest caz, valoarea finală a grantului va fi cea mai mică dintre 
următoarele două:  
 

- valoarea obținută în urma etapei 1 sau  
 

- valoarea obținută în urma etapei 2. 
 

5.4 Valoarea finală revizuită a grantului - Calcul 
 
Dacă — după efectuarea plății soldului (în special, după verificări, analize, 
audituri sau investigații; a se vedea articolul 22) — Agenția respinge 
costurile (a se vedea articolul 42) sau reduce grantul (a se vedea articolul 
43), aceasta va calcula „valoarea finală revizuită a grantului”.  
  
Această valoare este calculată de Agenție pe baza constatărilor, după cum 
urmează:  
 

- în cazul respingerii costurilor: prin aplicarea ratei de rambursare 
la costurile eligibile revizuite aprobate de Agenție; 

 
- în cazul reducerii grantului: proporțional cu gravitatea încălcării 

obligațiilor (a se vedea articolul 43.2).  
 
În cazul respingerii costurilor și reducerii grantului, valoarea finală 
revizuită a grantului va fi valoarea cea mai mică dintre cele două valori 
menționate mai sus.  
 

ARTICOLUL 6 — 
COSTURILE 
ELIGIBILE ȘI 
NEELIGIBILE 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 
 
ARTICOLUL 6 — COSTURILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 
 
6.1 Costurile eligibile 
 
Costurile pentru categoria bugetară: 
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A. Costurile directe și indirecte ale acțiunii 

 
sunt eligibile („costuri eligibile”) în cazul în care corespund sumei forfetare 
prevăzute în anexa 2, iar sarcinile sau părțile corespunzătoare din acțiune 
au fost puse în aplicare în mod corespunzător în conformitate cu anexa 1. 
 
6.2 Costurile neeligibile  
 
„Costurile neeligibile” sunt: 
 

(a) costurile care nu respectă condițiile menționate mai sus (a se vedea 
articolul 6.1) și 
 

(b) costurile rambursate în temeiul unui alt grant al UE sau Euratom 
(inclusiv granturile acordate de un stat membru și finanțate de la 
bugetul UE sau Euratom și granturile acordate de alte organisme 
decât Agenția în scopul executării bugetului UE și Euratom); în 
special, costurile indirecte dacă beneficiarul primește deja un grant 
de funcționare finanțat de la bugetul UE sau Euratom în aceeași 
perioadă. 
 

[(c) OPȚIUNE pentru categoriile de costuri excluse în mod explicit 
din programul de lucru: [a se introduce denumirea categoriei de 
costuri excluse]].  

 
6.3 Consecințele declarării costurilor neeligibile 
 
Costurile declarate care sunt neeligibile vor fi respinse (a se vedea articolul 
42).  
 
Acest fapt poate conduce, de asemenea, la oricare dintre celelalte măsuri 
descrise în capitolul 6.  
 

CAPITOLUL 4 
 
ARTICOLUL 7 — 
OBLIGAȚIA 
GENERALĂ DE 
PUNERE ÎN 
APLICARE ÎN 
MOD 
CORESPUNZĂTO
R A ACȚIUNII 
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 
 
ARTICOLUL 7 — OBLIGAȚIA GENERALĂ DE PUNERE ÎN 

APLICARE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR A 
ACȚIUNII 

 
7.1  Obligația generală de punere în aplicare în mod corespunzător 

a acțiunii 
 
Beneficiarul trebuie să pună în aplicare acțiunea astfel cum este descrisă în 
anexa 1 și în conformitate cu dispozițiile acordului și cu toate obligațiile 
legale prevăzute de legislația UE, internațională și națională aplicabilă.  
 
7.2 Consecințele neconformării  
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Dacă beneficiarul nu pune în aplicare acțiunea (sau o parte a acesteia) în 
mod adecvat, costurile corespunzătoare vor fi considerate neeligibile (a se 
vedea articolul 6) și vor fi respinse (a se vedea articolul 42). 
 
Dacă beneficiarul își încalcă orice altă obligație, grantul poate fi redus (a se 
vedea articolul 43).  
 
Acest fapt poate conduce, de asemenea, la oricare dintre celelalte măsuri 
descrise în capitolul 6.  
 

ARTICOLUL 8 — 
RESURSE 
PENTRU 
PUNEREA ÎN 
APLICARE A 
ACȚIUNII — 
TERȚII 
IMPLICAȚI ÎN 
ACȚIUNE 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 8 — RESURSE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A 
ACȚIUNII — TERȚII IMPLICAȚI ÎN ACȚIUNE 
 
Beneficiarul trebuie să dispună de resursele necesare punerii în aplicare a 
acțiunii.  
 
Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate:  
 

- să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii (a se vedea articolul 10) și  
 

- să apeleze la subcontractanți pentru executarea sarcinilor acțiunii 
descrise în anexa 1 (a se vedea articolul 13). 

 
În aceste cazuri, beneficiarul este singurul responsabil față de Agenție 
pentru punerea în aplicare a acțiunii. 
 

ARTICOLUL 10 
— 
ACHIZIȚIONARE
A DE BUNURI, 
LUCRĂRI SAU 
SERVICII 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 
 
ARTICOLUL 10 — ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI, LUCRĂRI 
SAU SERVICII 
 
10.1  Norme privind achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii 
 
Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate 
să achiziționeze bunuri, lucrări sau servicii.  
 
Beneficiarul trebuie să efectueze aceste achiziții asigurând cel mai bun 
raport calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz. Pentru aceasta, 
beneficiarul trebuie să evite orice conflict de interese (a se vedea articolul 
35).  
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi 
Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot 
exercita drepturile în temeiul articolelor 22 și 23 și față de contractanții săi. 
 
10.2  Consecințele neconformării 
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Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43). 
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
măsuri descrise în capitolul 6. 
 

ARTICOLUL 11 
— UTILIZAREA 
CONTRIBUȚIILO
R ÎN NATURĂ 
FURNIZATE DE 
TERȚI ÎN 
SCHIMBUL UNEI 
PLĂȚI 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 11 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN 
NATURĂ FURNIZATE DE TERȚI ÎN SCHIMBUL UNEI PLĂȚI 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 12 
— UTILIZAREA 
CONTRIBUȚIILO
R ÎN NATURĂ 
FURNIZATE 
GRATUIT DE 
TERȚI 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 12 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN 
NATURĂ FURNIZATE GRATUIT DE TERȚI 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 13 
— EXECUTAREA 
SARCINILOR 
ACȚIUNII DE 
CĂTRE 
SUBCONTRACTA
NȚI 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 
 
ARTICOLUL 13 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE 
CĂTRE SUBCONTRACTANȚI 
 
13.1 Norme de subcontractare a sarcinilor acțiunii 
 
Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate 
să atribuie subcontracte care acoperă executarea anumitor sarcini ale 
acțiunii descrise în anexa 1. 
 
Beneficiarul trebuie să atribuie subcontractele asigurând cel mai bun raport 
calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz. Pentru aceasta, beneficiarul 
trebuie să evite orice conflict de interese (a se vedea articolul 35).  
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi 
Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot 
exercita drepturile în temeiul articolelor 22 și 23 și față de subcontractanții 
săi. 
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 35, 36, 38 și 46 se aplică și subcontractanților. 
 
13.2  Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
 



Modele de acorduri de grant H2020: CEC cu valoare mică H2020 — cu beneficiar unic: septembrie 2014 
 

7 
 

De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
măsuri descrise în capitolul 6. 
 

ARTICOLUL 14 
— EXECUTAREA 
SARCINILOR 
ACȚIUNII DE 
CĂTRE TERȚI 
ASOCIAȚI 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 14 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE 
CĂTRE TERȚI ASOCIAȚI 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 15 
— SPRIJIN 
FINANCIAR 
ACORDAT 
TERȚILOR  

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 15 — SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT TERȚILOR 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 16 
— FURNIZAREA 
ACCESULUI 
TRANSNAȚIONA
L SAU VIRTUAL 
LA 
INFRASTRUCTU
RI DE 
CERCETARE  

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 16 — FURNIZAREA ACCESULUI 
TRANSNAȚIONAL SAU VIRTUAL LA INFRASTRUCTURI DE 
CERCETARE  
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 17 
— OBLIGAȚIA 
GENERALĂ 
PRIVIND 
INFORMAREA 

17.1 Obligația generală de a furniza informații la cerere  
 
Beneficiarul trebuie să furnizeze — în timpul punerii în aplicare a acțiunii 
sau ulterior — orice informație solicitată pentru verificarea punerii în 
aplicare corespunzătoare a acțiunii, precum și pentru verificarea respectării 
obligațiilor prevăzute în acord. 

ARTICOLUL 18 
— PĂSTRAREA 
EVIDENȚELOR 
— DOCUMENTE 
JUSTIFICATIVE 
 
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
ARTICOLUL 18 — PĂSTRAREA EVIDENȚELOR — 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 
 
18.1 Obligația de a păstra evidențe și alte documente de justificare a 

costurilor declarate 
 
Beneficiarul trebuie — timp de trei ani după plata soldului — să păstreze 
evidențe și alte documente justificative adecvate care să dovedească faptul 
că sarcinile sau părțile corespunzătoare din acțiune, astfel cum sunt 
descrise în anexa 1, au fost puse în aplicare în mod corespunzător. Nu este 
necesar ca beneficiarul să identifice costurile eligibile efective acoperite 
sau să furnizeze documente justificative (precum situațiile contabile) 
pentru a justifica suma declarată drept sumă forfetară. 
 
Acesta trebuie să le pună la dispoziție la cerere (a se vedea articolul 17) sau 
în contextul verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor (a se 
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vedea articolul 22).  
 
Dacă sunt în curs verificări, analize, audituri, investigații, litigii sau alte 
reclamații privind acordul (inclusiv extinderea constatărilor; a se vedea 
articolul 22), beneficiarul trebuie să păstreze evidențele și alte documente 
justificative până la finalizarea acestor proceduri. 
 
Beneficiarul trebuie să păstreze documentele originale. Documentele 
digitale și digitalizate sunt considerate originale dacă sunt autorizate de 
legislația națională aplicabilă. Agenția poate să accepte documente care nu 
sunt originale în cazul în care consideră că respectivele documente oferă un 
nivel comparabil de încredere. 
 
18.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, costurile insuficient justificate vor fi considerate 
neeligibile (a se vedea articolul 6) și vor fi respinse (a se vedea articolul 
42).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
măsuri descrise în capitolul 6. 
 

ARTICOLUL 20 
— RAPORTARE 
— CERERI DE 
PLATĂ 
 
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
ARTICOLUL 20 — RAPORTARE — CERERI DE PLATĂ 
 
20.1 Obligația de a prezenta raportul  
 
Beneficiarul trebuie să prezinte Agenției (a se vedea articolul 52) raportul 
final prevăzut la prezentul articol. Raportul financiar include cererea de 
plată.  
 
Raportul trebuie să fie elaborat utilizând formularele și modelele furnizate 
în sistemul electronic de schimb (a se vedea articolul 52).  
 
20.2 Perioada de raportare 
 
Acțiunea are o singură perioadă de raportare: 
 
 - PR1: începând cu luna 1 până în luna [X] 
 
20.3 Rapoartele periodice — Cererile de plăți intermediare 
 
Nu se aplică 
 
20.4 Raportul final — Cererea de plată a soldului 
 
Beneficiarul trebuie să prezinte Agenției (a se vedea articolul 52) — în 
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termen de 60 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare — un raport final, 
care să includă cererea de plată a soldului. 
 
Raportul final trebuie să includă următoarele: 

 
(a) un „raport tehnic final” cu un rezumat care să cuprindă: 

 
(i) o prezentare generală a rezultatelor; 

 
(ii) concluziile acțiunii; 

 
(b) un „raport financiar final” cuprinzând o „situație financiară” (a 

se vedea anexa 4), care include cererea de plată a soldului.  
 

Situația financiară trebuie să prezinte în detaliu costurile eligibile 
(costurile pe bază de sumă forfetară; a se vedea articolul 6 și anexa 
2). 
 
Sumele care nu sunt declarate în situația financiară nu vor fi luate în 
calcul de Agenție. 
. 
 
Beneficiarul trebuie să certifice că: 
 

- informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate; 
 

- costurile declarate sunt eligibile (respectiv că acțiunea a fost 
pusă în aplicare în mod corespunzător; a se vedea articolul 
6); 
 

- costurile (respectiv punerea în aplicare în mod 
corespunzător a acțiunii) pot să fie justificate prin evidențe 
și documente justificative adecvate (a se vedea articolul 18), 
care vor fi prezentate la cerere (a se vedea articolul 17) sau 
în contextul verificărilor, analizelor, auditurilor și 
investigațiilor (a se vedea articolul 22). 

 
20.5 Informații cu privire la cheltuielile cumulative suportate 
 
Nu se aplică 
 
20.6 Moneda în care sunt exprimate situațiile financiare  
 
Situația financiară trebuie întocmită în euro.  
 
20.7 Limba utilizată în raport 
 
Raportul (adică raportul tehnic și cel financiar final, inclusiv situația 
financiară) trebuie să fie prezentat în limba în care este redactat acordul. 
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20.8 Consecințele neconformării — Suspendarea termenului-limită 
de plată — Rezilierea 

 
Dacă raportul prezentat nu respectă dispozițiile prezentului articol, Agenția 
poate să suspende termenul-limită de plată (a se vedea articolul 47) și să 
aplice oricare dintre celelalte măsuri descrise în capitolul 6. 
 
În cazul în care beneficiarul încalcă obligația de prezentare a raportului și 
nu se conformează acestei obligații în termen de 30 de zile de la primirea 
unei înștiințări scrise trimise de Agenție, acordul poate fi reziliat (a se 
vedea articolul 50). 
 

ARTICOLUL 21 
— PLĂȚILE ȘI 
MODALITĂȚILE 
DE PLATĂ 
 
Art. 21.1 Plăți care 
trebuie efectuate  
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
21.1 Plăți care trebuie efectuate  
 
Următoarele plăți vor fi efectuate către beneficiar: 
  

- o plată de prefinanțare; 
 

- o plată a soldului, pe baza cererii de plată a soldului (a se vedea 
articolul 20). 

 
Art. 21.2 Plata de 
prefinanțare — 
Valoare — Suma 
reținută pentru 
Fondul de 
garantare 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
21.2 Plata de prefinanțare — Valoare — Suma reținută pentru Fondul 
de garantare 
 
[OPȚIUNE implicită: Scopul prefinanțării este de a furniza beneficiarului 
un fond de rulment. 
  
Aceasta rămâne proprietatea UE până la plata soldului. 
 
Valoarea plății de prefinanțare va fi de [a se introduce suma (a se 
introduce suma în litere)] EUR.  
  
Agenția va efectua — cu excepția cazului în care se aplică articolul 48 — 
plata de prefinanțare către beneficiar în termen de 30 de zile fie de la data 
intrării în vigoare a acordului (a se vedea articolul 58), fie din cea de-a 
10-a zi anterioară datei de începere a acțiunii (a se vedea articolul 3), 
luându-se în considerare data care intervine ultima.  
  
O sumă de [a se introduce suma (a se introduce suma în litere)] EUR, 
reprezentând 5 % din valoarea maximă a grantului (a se vedea articolul 
5.1), este reținută de Agenție din plata de prefinanțare și este transferată 
în „Fondul de garantare”.] 
 
OPȚIUNE în cazul în care JRC este beneficiar: Agenția va efectua o 
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plată de prefinanțare de [a se introduce suma, inclusiv cuantumul de 5 % 
care trebuie plătit în contul Fondului de garantare (a se introduce suma în 
litere)] EUR, în termen de 30 de zile de la transmiterea unei note de debit 
de către JRC după semnarea acordului privind modalitățile de plată.  

 
JRC este de acord ca suma de [a se introduce suma: 5 % din valoarea 
grantului destinată JRC (a se introduce suma în litere)] EUR, 
corespunzând contribuției sale la Fondul de garantare (a se vedea 
articolul 21.2), să fie transferată, în numele său, de către Agenție în 
Fondul de garantare.] 
 

Articolul 21.3 Plăți 
intermediare — 
Valoare — Calcul 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
21.3 Plăți intermediare — Valoare — Calcul 
 
Nu se aplică 
 

21.4 Plata 
soldului — 
Valoare — 
Calcul — 
Eliberarea 
sumei 
reținute 
pentru 
Fondul de 
garantare 

 

21.4 Plata soldului — Valoare — Calcul — Eliberarea sumei 
reținute pentru Fondul de garantare 

 
Plata soldului rambursează partea rămasă din costurile eligibile suportate 
de beneficiar pentru punerea în aplicare a acțiunii.  
 
Dacă valoarea totală a plăților anterioare depășește valoarea finală a 
grantului (a se vedea articolul 5.3), plata soldului ia forma unei recuperări 
(a se vedea articolul 44).  
 
Dacă valoarea totală a plăților anterioare este mai mică decât valoarea 
finală a grantului, Agenția va achita soldul în termen de 90 de zile de la 
primirea raportului final (a se vedea articolul 20.4), cu excepția cazului în 
care se aplică articolul 47 sau 48. 
 
Plata este condiționată de aprobarea raportului final. Aprobarea acestuia nu 
implică recunoașterea conformității, autenticității, integralității sau 
corectitudinii conținutului său. 
 
Valoarea datorată drept sold este calculată de Agenție prin deducerea 
valorii totale a plății de prefinanțare deja efectuate din valoarea finală a 
grantului stabilită în conformitate cu articolul 5.3: 
 

{valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) 
 

minus 
 

plata de prefinanțare efectuată}. 
 
La plata soldului, suma reținută pentru Fondul de garantare (a se vedea mai 
sus) va fi eliberată și: 
 

- dacă soldul este pozitiv: suma eliberată va fi plătită integral către 
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beneficiar, împreună cu suma datorată drept sold;  
 

- dacă soldul este negativ (plata soldului luând forma recuperării): 
acesta va fi scăzut din suma eliberată (a se vedea articolul 44.1.2). 
Dacă suma rezultată: 
 

- este pozitivă, aceasta va fi plătită beneficiarului, 
 

- este negativă, aceasta va fi recuperată.  
 
Cu toate acestea, suma care urmează să fie plătită poate să fie compensată 
— fără acordul beneficiarului — cu orice altă sumă datorată de către 
beneficiar Agenției, Comisiei sau unei alte agenții executive (în cadrul 
bugetului UE sau Euratom), în limitele contribuției maxime a UE indicate 
în bugetul estimat pentru beneficiar (a se vedea anexa 2). 
 

Art. 21.5 
Notificarea sumelor 
datorate 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
21.5 Notificarea sumelor datorate 
 
Agenția va notifica în mod oficial beneficiarului suma datorată și va 
specifica valoarea finală a grantului.  
 
În cazul unei reduceri a grantului sau al recuperării unor sume 
necorespunzătoare, notificarea va fi precedată de procedura contradictorie 
prevăzută la articolele 43 și 44. 
 

ARTICOLUL 23a 
— 
GESTIONAREA 
PROPRIETĂȚII 
INTELECTUALE 
 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 23a — GESTIONAREA PROPRIETĂȚII 
INTELECTUALE 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 24 
— ACORDUL 
ASUPRA 
INFORMAȚIILOR 
PREEXISTENTE 
 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 24 — ACORDUL ASUPRA INFORMAȚIILOR 

PREEXISTENTE 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 25 
— DREPTURI DE 
ACCES LA 
INFORMAȚIILE 
PREEXISTENTE 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 25 — DREPTURI DE ACCES LA INFORMAȚIILE 

PREEXISTENTE 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 26 Opțiunile pentru CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
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— DREPTUL DE 
PROPRIETATE 
ASUPRA 
REZULTATELOR 

 
ARTICOLUL 26 — DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 

REZULTATELOR 
 
[OPȚIUNE: 26.1 Dreptul de proprietate al beneficiarului care 
generează rezultatele 
 
Rezultatele sunt proprietatea beneficiarului care le generează.  
 
„Rezultate” înseamnă orice contribuție (tangibilă sau intangibilă) a 
acțiunii, precum date, cunoștințe sau informații, generate în cadrul 
acțiunii, oricare ar fi forma sau natura acestora, indiferent dacă sunt sau 
nu sunt protejate, precum și orice drepturi conexe acestora, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală.  
 
26.2 Proprietatea comună deținută de mai mulți beneficiari 
 
Nu se aplică 
 
26.3 Drepturile terților (inclusiv ale personalului)  
 
În cazul în care terții (inclusiv personalul) pot să revendice drepturi 
asupra rezultatelor, beneficiarul trebuie să se asigure că respectă 
obligațiile care îi revin în baza prezentului acord.  
 
Dacă un terț generează rezultatele, beneficiarul trebuie să obțină de la terț 
toate drepturile necesare (drepturile de transfer, de licență sau de alt tip) 
pentru a-și putea respecta obligațiile ca și când respectivele rezultate ar fi 
fost generate de el însuși. 
 
Dacă obținerea acestor drepturi este imposibilă, beneficiarul trebuie să nu 
apeleze la terțul în cauză pentru a genera rezultatele. 
 
26.4  Dreptul de proprietate al Agenției pentru a proteja rezultatele  
 
26.4.1 Agenția își poate asuma, cu acordul beneficiarului, dreptul de 
proprietate asupra rezultatelor pentru a le proteja, dacă beneficiarul 
intenționează să își disemineze rezultatele, în termen de maximum patru 
ani de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3, fără să le protejeze, 
cu excepția oricăruia dintre următoarele cazuri: 
 

(a) lipsa protecției este cauzată de faptul că protejarea rezultatelor 
este imposibilă, nerezonabilă sau nejustificată (date fiind 
circumstanțele);  

 
(b) lipsa protecției este cauzată de absența potențialului de exploatare 

comercială sau industrială sau 
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(c) beneficiarul intenționează să transfere rezultatele unui terț cu 

sediul într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată4, care le 
va proteja. 

  
Înainte ca rezultatele să fie diseminate și cu excepția situației în care se 
aplică oricare dintre cazurile prevăzute la litera (a), (b) sau (c) de mai sus, 
beneficiarul trebuie să notifice în mod oficial Agenției și, în același timp, 
să o informeze cu privire la orice motiv de refuz al consimțământului. 
Beneficiarul poate să refuze consimțământul doar dacă poate demonstra 
că interesele sale legitime ar suferi un prejudiciu semnificativ. 
 
În cazul în care Agenția decide să își asume dreptul de proprietate, aceasta 
va notifica acest lucru în mod oficial beneficiarului în termen de 45 de zile 
de la primirea notificării acestuia. 
 
Diseminarea acestor rezultate nu poate să fie efectuată înainte de finalul 
acestei perioade sau, în cazul în care Agenția adoptă o decizie pozitivă, 
până când nu s-au luat măsurile necesare pentru protejarea rezultatelor.  
 
26.4.2 Agenția își poate asuma, cu acordul beneficiarului, dreptul de 
proprietate asupra rezultatelor pentru a le proteja, dacă beneficiarul 
intenționează, în termen de maximum patru ani de la încheierea perioadei 
prevăzute la articolul 3, să înceteze să le protejeze sau să nu urmărească o 
prelungire a protecției, cu excepția oricăruia dintre următoarele cazuri:  
 

(a) protecția este oprită din cauza lipsei potențialului de exploatare 
comercială sau industrială; 

 
(b) o prelungire nu ar fi justificată, date fiind circumstanțele. 

 
Beneficiarul care intenționează să înceteze protejarea rezultatelor sau 
care nu urmărește o prelungire a protecției trebuie, cu excepția situației în 
care se aplică oricare dintre cazurile prevăzute la litera (a) sau (b) de mai 
sus, să notifice acest lucru în mod oficial Agenției, cu cel puțin 60 de zile 
anterior datei la care expiră protecția sau la care nu mai este posibilă 
prelungirea protecției și, în același timp, să o informeze cu privire la orice 
motive de refuz al consimțământului. Beneficiarul poate să refuze 
consimțământul doar dacă poate demonstra că interesele sale legitime ar 
suferi un prejudiciu semnificativ. 
 
În cazul în care Agenția decide să își asume dreptul de proprietate, aceasta 
va notifica acest lucru în mod oficial beneficiarului în termen de 45 de zile 

                                                 
4  Pentru definiție, a se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și de 
diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” 
(„Regulamentul nr. 1290/2013 privind normele de participare”): „țară asociată” înseamnă o țară terță 
care este parte la un acord internațional încheiat cu Uniunea, după cum se menționează la articolul 7 din 
Regulamentul nr. 1291/2013 privind Programul-cadru H2020. Articolul 7 stabilește condițiile de asociere a 
țărilor care nu sunt membre ale UE la programul Orizont 2020. 
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de la primirea notificării acestuia. 
 
26.5 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
  
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
măsuri descrise în capitolul 6.] 
 
[Nu se aplică] 
 

ARTICOLUL 27 
— PROTECȚIA 
REZULTATELOR 
— 
VIZIBILITATEA 
FINANȚĂRII DIN 
PARTEA UE 
 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 27 — PROTECȚIA REZULTATELOR — 
VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN PARTEA UE 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 28 
— 
EXPLOATAREA 
REZULTATELOR 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 28 — EXPLOATAREA REZULTATELOR 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 29 
— DISEMINAREA 
REZULTATELOR 
— ACCESUL 
DESCHIS — 
VIZIBILITATEA 
FINANȚĂRII DIN 
PARTEA UE 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 29 — DISEMINAREA REZULTATELOR — 
ACCESUL DESCHIS — VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN 
PARTEA UE 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 30 
— TRANSFERUL 
REZULTATELOR 
ȘI ACORDAREA 
DE LICENȚE CU 
PRIVIRE LA 
ACESTEA 

Opțiunile pentru CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 30 — TRANSFERUL REZULTATELOR ȘI 

ACORDAREA DE LICENȚE CU PRIVIRE LA ACESTEA 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 31 
— DREPTURI DE 
ACCES LA 
REZULTATE 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
ARTICOLUL 31 — DREPTURI DE ACCES LA REZULTATE 
 
[OPȚIUNE: 31.1 Drepturile de acces pentru instituții, organisme, 
birouri sau agenții ale UE și pentru statele membre ale UE  
 
Beneficiarul trebuie să acorde acces la rezultatele sale, fără să perceapă 



Modele de acorduri de grant H2020: CEC cu valoare mică H2020 — cu beneficiar unic: septembrie 2014 
 

16 
 

redevențe, instituțiilor, organismelor, birourilor sau agențiilor UE, pentru 
elaborarea, punerea în aplicare sau monitorizarea politicilor sau 
programelor UE.  
 
Aceste drepturi de acces sunt limitate la utilizări necomerciale și 
neconcurențiale. 
 
Acest lucru nu modifică dreptul de utilizare a oricărui material, document 
sau informație primită de la beneficiar pentru activitățile de comunicare și 
de publicitate (a se vedea articolul 38.2). 
 
31.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).] 
 
[OPȚIUNE: Nu se aplică] 
 

ARTICOLUL 32 
— RECRUTAREA 
ȘI CONDIȚIILE 
DE LUCRU ALE 
CERCETĂTORIL
OR 
 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 32 — RECRUTAREA ȘI CONDIȚIILE DE LUCRU 
ALE CERCETĂTORILOR 
 
Nu se aplică 

ARTICOLUL 33 
— EGALITATEA 
DE ȘANSE ÎNTRE 
FEMEI ȘI 
BĂRBAȚI 
 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 33 — EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI 

BĂRBAȚI 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 35 
— CONFLICTUL 
DE INTERESE 

Opțiunile pentru CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 35 — CONFLICTUL DE INTERESE  
 
[OPȚIUNE: 35.1 Obligația de evitare a unui conflict de interese 
 
Beneficiarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice 
situație în care punerea în aplicare imparțială și obiectivă a acțiunii este 
compromisă din motive care implică interesul economic, afinitatea politică 
sau națională, legăturile de familie sau emoționale sau orice alt interes 
comun („conflict de interese”). 
 
Beneficiarul trebuie să notifice în mod oficial și fără întârziere Agenției 
orice situație care constituie sau care este posibil să conducă la un conflict 
de interese și trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru 
remedierea situației.  
 
Agenția poate să verifice dacă măsurile luate sunt adecvate și poate să 
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solicite aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită 
specificat. 
 
35.2 Consecințele neconformării  
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate să fie redus (a se vedea articolul 43) și 
acordul poate să fie reziliat (a se vedea articolul 50). 
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
măsuri descrise în capitolul 6.] 
 
[Nu se aplică] 

ARTICOLUL 36 
— 
CONFIDENȚIALI
TATEA 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
ARTICOLUL 36 — CONFIDENȚIALITATEA 
 
36.1 Obligația generală de păstrare a confidențialității 
 
Părțile trebuie să păstreze confidențiale orice date, documente sau alte 
materiale (sub orice formă) care sunt identificate drept confidențiale la 
momentul divulgării lor („informații confidențiale”). 
 
Părțile pot utiliza informații confidențiale pentru punerea în aplicare a 
acordului.  
 
Obligațiile de confidențialitate nu se mai aplică dacă: 
 

(a) partea care divulgă informațiile convine să exonereze cealaltă parte; 
 

(b) informațiile erau deja cunoscute de către destinatar sau îi sunt 
comunicate fără obligația de confidențialitate de către un terț care 
nu a avut nicio astfel de obligație; 
 

(c) destinatarul dovedește că informațiile au fost dezvoltate fără a se 
utiliza informații confidențiale; 
 

(d) informațiile devin disponibile în mod general și public, fără 
încălcarea niciunei obligații de confidențialitate sau 
 

(e) divulgarea informațiilor este prevăzută de legislația UE sau de 
legislația națională.  
 

36.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
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măsuri descrise în capitolul 6. 
 

ARTICOLUL 37 
— OBLIGAȚII 
PRIVIND 
SECURITATEA 
 

CEC cu valoare mică și beneficiar unic: 
 
ARTICOLUL 37 — OBLIGAȚII PRIVIND SECURITATEA 
 
Nu se aplică 
 

ARTICOLUL 38 
— 
PROMOVAREA 
ACȚIUNII — 
VIZIBILITATEA 
FINANȚĂRII DIN 
PARTEA UE 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
ARTICOLUL 38 — PROMOVAREA ACȚIUNII — 

VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN PARTEA UE 
 
38.1 Obligația de promovare a acțiunii și a rezultatelor acesteia — 
Informarea privind finanțarea din partea UE — Obligația și dreptul 
de utilizare a emblemei UE — Declinarea responsabilității Agenției — 
Dreptul Agenției de a utiliza materialele, documentele sau informațiile 
 
Beneficiarul trebuie să promoveze acțiunea și rezultatele acesteia.  
 
Cu excepția cazului în care Agenția solicită sau convine altfel sau în care 
acest lucru este imposibil, orice activitate de comunicare privind acțiunea 
(inclusiv pe cale electronică, prin platformele sociale etc.) și orice 
infrastructură, echipamente sau rezultate majore finanțate de grant trebuie: 
 

(a) să afișeze emblema UE și sigla CEC și 
 

(b) să includă următorul text: 
 

Pentru activitățile de comunicare: „Acest proiect a primit finanțare din 
partea Consiliul European pentru Cercetare (CEC) prin Programul Uniunii 
Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (în temeiul acordului de 
grant nr. [numărul])”. 
 
Pentru infrastructură, echipamente și rezultate majore: „Acest (această) 
[infrastructură][echipament][a se introduce tipul de rezultat] face parte 
dintr-un proiect care a primit finanțare din partea Consiliul European 
pentru Cercetare (CEC) prin Programul Uniunii Europene pentru cercetare 
și inovare Orizont 2020 (în temeiul acordului de grant nr. [numărul])”. 

 
Orice activitate de comunicare privind acțiunea trebuie să indice faptul că 
reflectă doar punctul de vedere al autorului și faptul că Agenția nu este 
responsabilă pentru niciun tip de utilizare care ar putea fi dată informațiilor 
conținute. 
 
Agenția poate să utilizeze, pentru activitățile proprii de comunicare și de 
publicitate, informații referitoare la acțiune, documente, în special 
rezumatele pentru publicare și pentru prestații publice, precum și orice alt 
material, precum fotografii sau materiale audio-video, primite de la 
beneficiar (inclusiv în format electronic). 
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Dreptul de a utiliza materialele, documentele și informațiile beneficiarului 
include: 
 

(a) utilizarea în scopuri proprii (în special, punerea acestora la 
dispoziția persoanelor care lucrează pentru Agenție sau pentru orice 
alt(ă) instituție, organism, oficiu, agenție sau organism al UE ori 
organism sau instituție din statele membre ale UE; precum și 
copierea sau reproducerea acestora, integral sau parțial, într-un 
număr nelimitat de exemplare); 

 
(b) distribuirea către public (în special, publicarea sub formă de 

exemplare tipărite și în format electronic sau digital, publicarea pe 
internet ca fișier descărcabil sau nedescărcabil, difuzarea pe orice 
canal, afișarea sau prezentarea publică, comunicarea prin serviciile 
de informare ale presei sau includerea în baze de date sau în indecși 
accesibili la scară largă); 

 
(c) editarea sau rescrierea pentru activitățile de comunicare și 

publicitare (inclusiv scurtarea, rezumarea, introducerea altor 
elemente - precum metadatele, legendele sau alte elemente grafice, 
vizuale, audio sau de text -, extragerea unor părți - de exemplu, 
fișierele audio sau video -, împărțirea în mai multe părți, utilizarea 
într-o compilație);  

 
(d) traducerea;  

 
(e) acordarea accesului ca urmare a solicitărilor individuale în 

temeiul Regulamentului nr. 1049/2001, fără drept de reproducere 
sau exploatare; 

 
(f) stocarea pe suport de hârtie, în format electronic sau de alt tip; 

 
(g) arhivarea, în conformitate cu normele aplicabile de gestionare a 

documentelor și 
 

(h) dreptul de a autoriza terți să acționeze în numele său sau de a 
cesiona unor terți modurile de exploatare prevăzute la literele (b), 
(c), (d) și (f), dacă acest lucru este necesar pentru activitățile de 
comunicare și de promovare ale Agenției. 

 
38.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte 
măsuri descrise în capitolul 6. 
 

ARTICOLUL 39 
— 

ARTICOLUL 39 — PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  
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PRELUCRAREA 
DATELOR CU 
CARACTER 
PERSONAL 

 
[OPȚIUNE: 39.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

Agenție și Comisie  
 
Toate datele cu caracter personal din cadrul acordului vor fi prelucrate de 
Agenție sau de Comisie conform Regulamentului nr. 45/20015 și conform 
„notificărilor operațiunilor de prelucrare” transmise către responsabilul 
cu protecția datelor (DPO — Data Protection Officer) al Agenției sau 
Comisiei (accesibile public în registrul DPO).  
 
Aceste date vor fi prelucrate de „operatorul de date” al Agenției sau al 
Comisiei în scopul punerii în aplicare, al gestionării și al monitorizării 
acordului sau al protejării intereselor financiare ale UE sau Euratom 
(inclusiv verificări, analize, audituri și investigații; a se vedea articolul 
22).  
 
Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate au dreptul 
să acceseze și să își corecteze propriile date cu caracter personal. În acest 
scop, aceste persoane trebuie să trimită operatorului de date orice 
întrebare referitoare la prelucrarea datelor lor cu caracter personal prin 
intermediul punctului de contact indicat în „declarația de confidențialitate 
specifică serviciului (SSPS - service specific privacy statement)” publicată 
pe site-urile internet ale Agenției și Comisiei. 
 
De asemenea, aceste persoane au și dreptul să apeleze oricând la 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).  
 
39.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal de către beneficiar  
 
Beneficiarul trebuie să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul 
acordului în conformitate cu legislația UE și națională aplicabilă în 
domeniul protecției datelor (inclusiv cu cerințele în materie de autorizare 
sau de notificare). 
 
Beneficiarul poate să acorde personalului său accesul doar la datele care 
sunt strict necesare pentru punerea în aplicare, gestionarea și 
monitorizarea acordului.  
 
Beneficiarul trebuie să informeze personalul ale cărui date cu caracter 
personal sunt colectate și prelucrate de Agenție sau de Comisie. În acest 
scop, beneficiarul trebuie să furnizeze personalului SSPS (a se vedea mai 
sus), înainte de a transmite datele cu caracter personal în cauză Agenției 
sau Comisiei.  
 
39.3 Consecințele neconformării 
 
În cazul în care beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin 

                                                 
5  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 

protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și 
organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).  
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în temeiul articolului 39.2, Agenția poate să aplice oricare dintre măsurile 
descrise în capitolul 6.] 
 
[Nu se aplică] 
 

CAPITOLUL 6 
 
ARTICOLUL 42 
— RESPINGEREA 
COSTURILOR 
NEELIGIBILE  
 
Art. 42.1 Condiții 
 
Art. 42.1.1 
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
42.1 Condiții 
 
42.1.1. Agenția va respinge — în momentul plății soldului sau ulterior 
— toate costurile neeligibile (respectiv în cazul în care acțiunea, astfel cum 
este descrisă în anexa 1, nu este pusă în aplicare în mod corespunzător; a se 
vedea articolul 6), în special în urma verificărilor, analizelor, auditurilor 
sau investigațiilor (a se vedea articolul 22). 

Art. 42.2 Costurile 
neeligibile care 
urmează să fie 
respinse — 
Calculul — 
Procedura 

42.2 Costurile neeligibile care urmează să fie respinse — Calculul — 
Procedura 

 
Costurile neeligibile vor fi respinse proporțional cu sarcinile sau părțile din 
acțiune care nu au fost puse în aplicare. 
 
În cazul în care Agenția respinge costurile fără reducerea grantului (a se 
vedea articolul 43) sau fără recuperarea sumelor nejustificate (a se 
vedea articolul 44), aceasta va notifica în mod oficial beneficiarului 
respingerea costurilor, sumele respinse și motivele respingerii (dacă este 
cazul, împreună cu o notificare a sumelor datorate; a se vedea articolul 
21.5). Beneficiarul poate — în termen de 30 de zile de la primirea 
notificării — să notifice în mod oficial Agenției dezacordul său și motivele 
acestuia.  
 
În cazul în care Agenția respinge costurile cu reducerea grantului sau cu 
recuperarea sumelor nejustificate, aceasta va notifica respingerea, în 
mod oficial, în „scrisoarea de preinformare” cu privire la reducere sau 
recuperare prevăzută la articolele 43 și 44. 
 

42.3 Efectele 42.3 Efectele 
 
În cazul în care Agenția respinge costurile în momentul plății soldului, 
aceasta va scădea costurile respective din totalul costurilor eligibile 
declarate pentru acțiune în situația financiară (a se vedea articolul 20.4). 
Apoi va calcula plata soldului în conformitate cu prevederile articolului 
21.4.  
 
În cazul în care Agenția respinge costurile după plata soldului, aceasta va 
scădea suma respinsă din totalul costurilor eligibile declarate în situația 
financiară. Apoi va calcula valoarea finală revizuită a grantului în 
conformitate cu prevederile articolului 5.4.  
 

ARTICOLUL 47 47.1 Condiții 
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— 
SUSPENDAREA 
TERMENULUI-
LIMITĂ DE 
PLATĂ  
 

 
Agenția poate — în orice moment — să suspende termenul-limită de plată 
(a se vedea articolele 21.2-21.4) dacă o cerere de plată (a se vedea articolul 
20) nu poate fi aprobată din următoarele cauze:  
 

(a) nu este conformă cu dispozițiile acordului (a se vedea articolul 20);  
 

(b) raportul tehnic sau financiar nu a fost prezentat sau nu este complet 
sau sunt necesare informații suplimentare sau 
 

(c) există îndoieli cu privire la eligibilitatea costurilor declarate în 
situația financiară și sunt necesare verificări, analize, audituri sau 
investigații suplimentare. 

 
47.2 Procedură 
 
Agenția va notifica în mod oficial beneficiarului suspendarea și motivele 
acesteia.  
 
Suspendarea va produce efecte în ziua în care notificarea este trimisă de 
către Agenție (a se vedea articolul 52).  
 
În cazul în care condițiile de suspendare a termenului-limită de plată nu 
mai sunt întrunite, suspendarea va fi revocată — și va fi reluată perioada 
rămasă. 
 
Dacă suspendarea depășește două luni, beneficiarul poate întreba Agenția 
dacă suspendarea continuă.  
 
Dacă termenul-limită de plată a fost suspendat din cauza neconformității 
raportului tehnic sau financiar (a se vedea articolul 20) și dacă raportul 
revizuit sau situația revizuită nu este prezentat(ă) sau a fost prezentat(ă), 
dar este respins(ă), Agenția poate să rezilieze acordul (a se vedea articolul 
50.3.1 litera (l)). 
 

ARTICOLUL 48 
— 
SUSPENDAREA 
PLĂȚILOR  
 

48.1 Condiții  
 
Agenția poate — în orice moment — să suspende integral sau parțial plata 
de prefinanțare sau plata soldului, dacă beneficiarul: 
 

(a) a comis sau este suspectat de a fi comis erori substanțiale, nereguli, 
fraude sau o încălcare gravă a obligațiilor care îi revin în cadrul 
procedurii de atribuire sau în temeiul prezentului acord sau  

 
(b) a comis — în cazul altor granturi UE sau Euratom care i-au fost 

acordate în condiții similare — erori sistemice sau recurente, 
nereguli, fraude sau o încălcare gravă a obligațiilor care au un 
impact material asupra prezentului grant („extinderea 
constatărilor privind alte granturi asupra prezentului grant”; a 
se vedea articolul 22.5.2).  
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48.2 Procedură 
 
Înainte de a suspenda plățile, Agenția va notifica acest lucru în mod oficial 
beneficiarului:  
 

- informându-l asupra intenției sale de a suspenda plățile și asupra 
motivelor aferente și  
 

- invitându-l să prezinte observații în termen de 30 de zile de la 
primirea notificării. 

  
În cazul în care Agenția nu primește observații sau decide să aplice 
procedura de suspendare în pofida observațiilor primite, aceasta va 
comunica în mod oficial confirmarea suspendării. În caz contrar, aceasta 
va notifica în mod oficial încetarea procedurii de suspendare.  

 
Suspendarea va produce efecte în ziua în care notificarea de confirmare 
este trimisă de Agenție.  
 
În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru reluarea plăților, 
suspendarea va fi revocată. Agenția va notifica acest lucru în mod oficial 
beneficiarului. 
 
Beneficiarul poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii (a se vedea 
articolul 49.1) sau poate să rezilieze acordul (a se vedea articolele 50.1 și 
50.2). 
 

ARTICOLUL 50 
— REZILIEREA 
ACORDULUI  
 
Art. 50.1 Rezilierea 
acordului de către 
beneficiar 
 
Art. 50.1.2 Efectele 
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
50.1.2 Efectele 
 
Beneficiarul trebuie — în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a rezilierii — să prezinte raportul final (a se vedea articolul 20). 

 
În cazul în care Agenția nu primește raportul în termenul specificat (a se 
vedea mai sus), nu vor fi luate în calcul niciun fel de costuri. 
 
Agenția va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și 
soldul (a se vedea articolul 21) pe baza raportului prezentat, a costurilor 
eligibile și a îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute în acord.  
 
Rezilierea necorespunzătoare poate conduce la reducerea grantului (a se 
vedea articolul 43). 
 

Art. 50.3 Rezilierea 
acordului de către 
Agenție 
 

Dispoziție înlocuită în CEC cu valoare mică și beneficiar unic după cum 
urmează: 

 
50.3.3 Efectele  
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Art. 50.3.3 Efectele  
 

 
Beneficiarul trebuie — în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a rezilierii — să prezinte raportul final (a se vedea articolul 20). 
 
În cazul în care Agenția nu primește raportul în termenul specificat (a se 
vedea mai sus), nu vor fi luate în calcul niciun fel de costuri. 
 
Agenția va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și 
soldul (a se vedea articolul 21) pe baza raportului prezentat, a costurilor 
eligibile și a îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute în acord.  
 
Acest fapt nu afectează dreptul Agenției de a reduce grantul (a se vedea 
articolul 43) sau de a impune sancțiuni administrative sau financiare 
(articolul 45).  
 
Beneficiarul nu poate să ceară despăgubiri pentru daune cauzate de 
rezilierea aplicată de Agenție (a se vedea articolul 46). 

 



Acord de grant numărul: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul][a se introduce codul cererii/subcererii]

 format de tipărire A4

Costuri totale
Rata de 

rambursare %

Contribuția 

maximă a UE2

Valoarea 
maximă a 

grantului3

Forma costurilor
4

Beneficiar

4 În ceea ce privește forma costurilor, a se vedea articolul 5.

3 „Valoarea maximă a grantului” este valoarea maximă a grantului decisă de Comisie/Agenție. Aceasta corespunde, în mod normal, grantului solicitat, dar poate fi mai mică.  

A. Costurile directe și indirecte 
ale acțiunii

2 Aceasta reprezintă cuantumul teoretic  al contribuției UE, pe care sistemul îl calculează automat (prin înmulțirea tuturor costurilor bugetate cu rata de rambursare). Acest 
cuantum teoretic  este limitat de „valoarea maximă a grantului” (pe care Comisia/Agenția au decis să o acorde acțiunii) (a se vedea articolul 5.1).

Pe bază de sumă forfetară

1 În ceea ce privește condițiile de eligibilitate, a se vedea articolul 6.

MODELUL ANEXEI 2 PENTRU H2020 CEC CU VALOARE MICĂ ȘI CU BENEFICIAR UNIC

BUGETUL ESTIMAT PENTRU ACȚIUNE

Costuri eligibile1 (pe categorie bugetară) Contribuția UE



Acord de grant numărul: [a se introduce numărul][a se introduce acronimul][a se introduce codul cererii/subcererii]

format de tipărire A4

Costuri 
totale

Rata de 
rambursare %

Contribuția 
maximă a UE

Contribuția 
solicitată a UE

Forma costurilor 
2

Beneficiar

MODELUL ANEXEI 4 PENTRU H2020 CEC VC — CU BENEFICIAR UNIC

Costuri eligibile1 (pe categorie bugetară) Contribuția maximă a UE

A. Costurile directe și indirecte 
ale acțiunii

informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate;

SITUAȚIA FINANCIARĂ PENTRU BENEFICIARUL [denumire]/TERȚUL ASOCIAT [denumire] 
PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE [perioada de raportare]

2 În ceea ce privește formele de costuri, a se vedea articolul 5.

1 În ceea ce privește condițiile de eligibilitate, a se vedea articolul 6. 

Prin prezenta, beneficiarul confirmă că:

costurile declarate sunt eligibile (a se vedea articolul 6).
costurile pot fi justificate prin evidențe și documente justificative adecvate, care vor fi prezentate la cerere sau în contextul verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor (a 
se vedea articolele 17, 18 și 22).

Pe bază de sumă forfetară
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