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ISTORICUL MODIFICĂRILOR 

Versiun
ea 

Data 
publicării 

Modificările 

1.0 11.12.2013  Versiunea inițială 

2.0 & 2.1 01.10.2014 

01.10.2015 

 Principalele modificări ale modelului de acord de grant comparativ 

cu versiunea 1 sunt următoarele: 

 Articolul 20.6 „Moneda în care sunt exprimate situațiile 
financiare și conversia în euro”, pentru a permite 

beneficiarilor cu conturi în alte monede decât euro să 
convertească în euro toate costurile suportate, indiferent de 
moneda în care au fost suportate acestea (similar cu 
proiectele FP7). 

 Articolul 21.2 „Plata de prefinanțare – Valoare – Suma 
reținută pentru Fondul de garantare”, pentru a permite 
beneficiarilor să primească plata de prefinanțare cu 10 zile 

înainte de data de începere a acțiunii. 

 Articolul 38.1.2 „Informarea cu privire la finanțarea UE – 
Obligația și dreptul de utilizare a emblemei UE și a siglei 

CEC”, pentru a asigura mai multă vizibilitate finanțării oferite 
de Consiliul European pentru Cercetare (CEC) prin programul 
de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 
pentru orice activitate de comunicare privind orice 

infrastructură, echipamente sau rezultate majore ale unei 

acțiuni H2020. 

 Alte modificări minore de redactare și corecții ale unor erori materiale pot fi 

vizualizate într-o versiune care are activată urmărirea modificărilor. 

3.0 20.07.2016  Principalele modificări ale modelului de acord de grant comparativ 
cu versiunea 2.1 sunt următoarele: 

 I

ntroducerea opțiunii pentru co-cercetători principali (Co-PI) în 
cazul tuturor granturilor CEC de cercetare de frontieră, atunci 
când cercetarea se desfășoară sub conducerea a mai mult de 

un cercetător principal. 

o Articolul 4.2 „Transferuri bugetare”: mai multă flexibilitate 
bugetară pentru beneficiari, care pot transfera sume între 

formele de costuri din cadrul categoriei bugetare a costurilor 
directe cu personalul fără modificarea acordului de grant, 
chiar dacă nu au prevăzut forma respectivă de costuri în 
anexa 2. 

o Articolul 6.2 punctul A „Costurile directe cu personalul”, 
pentru a ține seama într-o mai mare măsură de practicile 
obișnuite ale beneficiarilor de contabilizare a costurilor, 

permițându-le să calculeze tariful orar nu doar pe un exercițiu 
financiar întreg, ci și pe lună.  

o Articolul 29.3 „Accesul deschis la datele de cercetare”, pentru 

a alinia modelul de acord de grant CEC la normele de acces 
deschis prevăzute în MAG general H2020. 

o Articolul 34.1 „Obligația de a se conforma principiilor etice și 
de integritate a cercetării”, pentru a sublinia standardele de 

integritate a cercetării pe care trebuie să le respecte 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v3.0_en.pdf
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beneficiarii.  

o Articolul 34.2 „Activități care generează probleme etice”, 
pentru a simplifica obligațiile de raportare ale beneficiarilor în 
ceea ce privește problemele etice înainte de începerea unei 

activități care generează o problemă etică. 

o Articolul 36.1 „Obligația generală de păstrare a 
confidențialității”, pentru a permite un acces mai amplu la 
informații confidențiale pentru personalul Comisiei/Agenției și 

al altor organe și organisme ale UE.  

o Articolul 48 „Suspendarea plăților” oferă Comisiei/Agenției 
posibilitatea suplimentară de a suspenda plata soldului numai 

pentru unul sau mai mulți beneficiari.  

o Articolele 48 „Suspendarea plăților”, 49 „Suspendarea punerii 
în aplicare a acțiunii” și 50.3 „Rezilierea acordului sau 

încetarea participării unuia sau mai multor beneficiari de 
către Comisie/Agenție”, pentru a clarifica faptul că, din 
motive de confidențialitate și pentru protejarea datelor cu 
caracter personal, în cazul analizelor, auditurilor, 

investigațiilor etc., Comisia/Agenția va efectua procedura 
contradictorie direct cu beneficiarul vizat (în acest caz, va fi 
informat și coordonatorul).  

o Articolul 50.3 „Rezilierea acordului sau încetarea participării 
unuia sau mai multor beneficiari de către Comisie/Agenție”: 
Comisia/Agenția poate să înceteze participarea unui 

beneficiar dacă acesta nu a cerut modificarea acordului de 
grant pentru a înceta participarea terțului său asociat care se 
află în circumstanțe similare celor ale unui beneficiar a cărui 

participare poate fi încetată. De exemplu, terțul asociat se 

află în faliment. 

Alte modificări minore de redactare și corecții ale unor erori 
materiale pot fi vizualizate într-o versiune care are activată 

urmărirea modificărilor. 

4.0 27.2.2017  Principalele modificări ale modelului de acord de grant comparativ 

cu versiunea 3.0 sunt următoarele: 

 Articolul 6.2 punctul A „Costurile directe cu personalul” 

 Articolul 6.2 punctul A.2 „Costurile cu personalul pentru 
persoanele fizice care lucrează în baza unui contract direct 

cu beneficiarul” 

 Articolul 6.2 punctul D.5 „Costurile directe facturate intern” 

 Articolul 6.2 punctul E „Costuri indirecte” 

 Noul articol 14a „Executarea sarcinilor acțiunii de către 
parteneri internaționali” 

 Articolul 52.1 „Formele și mijloacele de comunicare” 

 Alte modificări minore de redactare și corecții ale unor erori 
materiale pot fi vizualizate într-o versiune care are activată 
urmărirea modificărilor. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
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MODEL DE ACORD DE GRANT PENTRU  

PROGRAMUL ORIZONT 2020
1
 

GRANTURI CEC PENTRU CERCETĂTORI DEBUTANȚI, GRANTURI CEC DE 

CONSOLIDARE ȘI GRANTURI CEC PENTRU CERCETĂTORI AVANSAȚI
2
  

(MAG H2020 CEC — CU BENEFICIARI MULTIPLI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 (și anume, granturile pentru cercetători debutanți (StG), granturile de consolidare (CoG), 

granturile pentru cercetători avansați (AdG) și granturile de sinergie (SyG)) finanțează cercetători de nivel 

excelent și echipele de cercetare ale acestora pentru activități de cercetare novatoare cu risc ridicat și 

potențial ridicat de rentabilitate, la limitele cunoașterii. 

Observație prealabilă  

 

MAG H2020 CEC cu beneficiari multipli se deosebește de MAG general cu beneficiari multipli prin 

următoarele: 

În general: 

 „Coordonatorul” se înlocuiește cu „beneficiarul principal” (inclusiv în anexe) 

 [Agenția][Comisia] se înlocuiește cu „Agenția”  

 Referirile la Euratom/opțiunile referitoare la Euratom se elimină 

 „Raportul (rapoartele) tehnic(e)” se înlocuiește (înlocuiesc) cu „raportul (rapoartele) 

științific(e)”  

 Anexele 2 (cuprinzând două părți, A și B) și 4 sunt diferite 

 Cuprinsul este adaptat 

 Referințele încrucișate din cadrul notelor de subsol sunt adaptate 

În articole specifice: 

 preambulul 

 articolul 5.2  

 articolul 7.1 

 articolele 11.1, 12.1, 13.1, 50.1.1, 50.1.2, 50.2.2, 50.3.1, 50.3.2, 50.3.3  (trimiteri la rapoartele 

financiare sau științifice, acolo unde este cazul) 

 articolele 15 și 16 (nu se aplică) 

 articolele 20 și 21 (articolele specifice CEC privind raportarea și plățile) 

 articolele 25.4, 26.3, 27.3, 28.2, 29.2, 29.3, 29.4, 31.4, 31.6, 38.1.2, 38.2.1 (trimiteri la 

finanțarea CEC, la emblema CEC și la cercetătorul principal, dacă este cazul) 

 articolul 32 (dispoziții privind condițiile de lucru al cercetătorului principal) 

 articolul 41.3 (dispoziții privind acordurile interne) 

 articolul 56a (articol specific CEC privind portabilitatea) 
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 Notele de subsol în albastru nu vor apărea în textul generat de sistemul informatic pentru semnătură 

(întrucât sunt doar instrucțiuni interne).  
 Textul cu gri indică faptul că textul care apare în MAG general H2020 nu se aplică prezentului acord 

de grant. 
 

 În ceea ce privește opțiunile [cu caractere cursive, între paranteze pătrate]: opțiunea aplicabilă 
trebuie selectată în sistemul informatic. În mod automat, opțiunile neselectate fie vor fi ascunse, fie 
vor apărea ca �„nu se aplică”. Opțiunile selectate vor apărea cu caractere cursive, fără paranteze și 
fără titlul „Opțiune” (pentru a permite beneficiarilor să observe cu ușurință faptul că se aplică o 
regulă specifică). 

 În ceea ce privește câmpurile cu [gri, între paranteze pătrate] (chiar dacă acestea sunt parte a unei 
opțiuni, astfel cum se specifică la punctul anterior): a se introduce datele adecvate în sistemul 
informatic.  

 Sistemul informatic va genera o fișă de date care confirmă opțiunile selectate și datele introduse. 

 

 

 

ACORD DE GRANT  

 

NUMĂRUL [a se introduce numărul] – [a se introduce acronimul] 

 

 

Prezentul acord („acordul”) se încheie între următoarele părți:  

 

pe de o parte, 

 

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) („Agenția”), în 

temeiul competenței delegate de Comisia Europeană („Comisia”), reprezentată în scopul 

semnării prezentului acord de [[funcția, [direcția generală, direcția, unitatea] [departamentul]], 

[prenume și nume]
3
,  

  

și 

 

pe de altă parte, 

 

1. �„beneficiarul principal”: 

 

[denumirea oficială completă (denumirea prescurtată)], cu sediul în [adresa oficială 

completă], [OPȚIUNE pentru beneficiarii plătitori de TVA: codul de înregistrare în scopuri 

de TVA [a se introduce codul]], [OPȚIUNE pentru beneficiarul principal care nu primește 

finanțare UE: în calitate de „beneficiar care nu primește finanțare UE” (a se vedea articolul 

9)], reprezentat în scopul semnării acordului de [funcție, prenume și nume], care găzduiește 

[și angajează] pe următorul [OPȚIUNE implicită: „cercetător principal”:
 4
 

                                                 
3 Persoana care reprezintă Agenția trebuie să fie un ordonator de credite (prin delegare sau subdelegare) 

desemnat în conformitate cu documentul 60008 din 22.2.2001 „Mise en place de la Charte des 

ordonnateurs”. 
4 Textul cu caractere cursive indică opțiunile din Modelul de acord de grant care sunt aplicabile prezentului 

acord. 
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- [Numele][Data și locul nașterii]]
5
 

 

[OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de un cercetător principal: 

„cercetător principal referent”: 

 

- [Numele][Data și locul nașterii]] 

 

[și „alt (alți) cercetător(i) principal(i)”: 

 

- [Numele][Data și locul nașterii] 

- [Numele][Data și locul nașterii]].] 

 

și următorii alți beneficiari, dacă aceștia semnează �„Formularul de aderare” (a se vedea 

anexa 3 și articolul 56): 

 

2. [denumirea oficială completă] [(denumirea prescurtată)], cu sediul în [adresa oficială 

completă], [OPȚIUNE pentru beneficiarii plătitori de TVA: codul de înregistrare în scopuri 

de TVA [a se introduce codul]],[OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de 

un cercetător principal: care găzduiește [și angajează] „celălalt (ceilalți) cercetător(i) 

principal(i)” : 

 

- [Numele][Data și locul nașterii]] 

 

- [Numele][Data și locul nașterii]]  

 

[identic pentru fiecare beneficiar] 

 

[OPȚIUNE pentru beneficiarii care nu primesc finanțare UE: X. [denumirea oficială 

completă (denumirea prescurtată)], cu sediul în [adresa oficială completă], [OPȚIUNE 

pentru beneficiarii plătitori de TVA: codul de înregistrare în scopuri de TVA [a se introduce 

codul]], în calitate de „beneficiar care nu primește finanțare UE” (a se vedea articolul 9),] 

 

[identic pentru fiecare beneficiar] 

 

[OPȚIUNE în cazul în care JRC este beneficiar: și X. Centrul Comun de Cercetare (JRC) 

cu sediul în [adresa oficială completă], dacă acesta semnează „acordul administrativ” (a se 

vedea anexa 3b)].  

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, referirile la „beneficiar” sau la „beneficiari” îl 

includ și pe beneficiarul principal [OPȚIUNE dacă participă JRC: și Centrul Comun de 

Cercetare (JRC).]. 

 

                                                 
5 Textul cu caractere cursive indică opțiunile din Modelul de acord de grant care sunt aplicabile prezentului 

acord. 
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[OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de un cercetător principal: În 

afara cazului în care se specifică altfel, referirile la „cercetătorul principal” sau la 

„cercetătorii principali” îl includ și pe cercetătorul principal referent.] 

 

Părțile la care se face referire mai sus au convenit să încheie acordul în conformitate cu 

termenii și condițiile de mai jos.  

 

Prin semnarea acordului sau a formularului de aderare [OPȚIUNE în cazul în care JRC este 

beneficiar: sau a acordului administrativ], beneficiarii acceptă grantul și convin să îl pună în 

aplicare pe propria răspundere și în conformitate cu acordul, cu toate obligațiile și condițiile 

prevăzute în acesta.  

 

Acordul este alcătuit din: 

 

Termeni și condiții 

 

Anexa 1 Descrierea acțiunii  

 

Anexa 2 Bugetul estimat pentru acțiune  

 

2a Informații suplimentare privind bugetul estimat  

 

Anexa 3 Formularele de aderare  

  

[OPȚIUNE care urmează să fie utilizată dacă se aplică articolul 14 și în cazul 

în care s-a solicitat răspunderea în solidar de către Agenție: 3a Declarație 

privind răspunderea în solidar a terților asociați]  

 

 [OPȚIUNE dacă participă JRC: 3b Acordul administrativ] 

 

Anexa 4 Model pentru situațiile financiare 

 

Anexa 5 Model de certificat privind situațiile financiare  

 

Anexa 6 Model de certificat privind metodologia 
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TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

CUPRINS 

 

CAPITOLUL 1DISPOZIȚII GENERALE.................................................................................................. 15 

ARTICOLUL 1 — OBIECTUL ACORDULUI ................................................................................... 15 

CAPITOLUL 2ACȚIUNEA .......................................................................................................................... 15 

ARTICOLUL 2 — ACȚIUNEA CARE URMEAZĂ SĂ FIE PUSĂ ÎN APLICARE ......................... 15 

ARTICOLUL 3 — DURATA ȘI DATA DE ÎNCEPERE A ACȚIUNII ............................................. 15 

ARTICOLUL 4 — BUGETUL ESTIMAT ȘI TRANSFERURILE BUGETARE .............................. 15 

4.1 Bugetul estimat ................................................................................................................. 15 

4.2 Transferuri bugetare .......................................................................................................... 15 

CAPITOLUL 3GRANTUL ........................................................................................................................... 16 

ARTICOLUL 5 — VALOAREA GRANTULUI, FORMA GRANTULUI, RATELE DE 

RAMBURSARE ȘI FORMELE DE COSTURI ............................................................... 16 

5.1 Valoarea maximă a grantului ............................................................................................ 16 

5.2 Forma grantului, ratele de rambursare și formele de costuri ............................................. 16 

5.3 Valoarea finală a grantului – Calcul .................................................................................. 17 

5.4 Valoarea finală revizuită a grantului – Calcul ................................................................... 18 

ARTICOLUL 6 — COSTURILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE ....................................................... 19 

6.1 Condiții generale de eligibilitate a costurilor .................................................................... 19 

6.2 Condiții specifice de eligibilitate a costurilor .................................................................... 20 

6.3 Condițiile de eligibilitate pentru costurile suportate de terții asociați ............................... 28 

6.4 Condiții de eligibilitate pentru contribuțiile în natură furnizate gratuit de terți ................. 28 

6.5 Costuri neeligibile ............................................................................................................. 29 

6.6 Consecințele declarării costurilor neeligibile .................................................................... 29 

CAPITOLUL 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ............................................................. 30 

SECȚIUNEA 1 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA PUNEREA ÎN 

APLICARE A ACȚIUNII 30 

ARTICOLUL 7 — OBLIGAȚIA GENERALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE ÎN MOD 

CORESPUNZĂTOR A ACȚIUNII .................................................................................. 30 

7.1 Obligația generală de punere în aplicare în mod corespunzător a acțiunii ........................ 30 

7.2 Consecințele neconformării .............................................................................................. 30 

ARTICOLUL 8 — RESURSE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACȚIUNII — TERȚII 
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ARTICOLUL 9 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE BENEFICIARII 

CARE NU PRIMESC FINANȚARE UE ......................................................................... 31 

[OPȚIUNEA 1, pentru beneficiarii care nu primesc finanțare UE: 9.1 Normele 

privind executarea sarcinilor acțiunii de către beneficiarii care nu primesc finanțare 

UE 31 
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ARTICOLUL 10 — ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI, LUCRĂRI SAU SERVICII ...................... 32 
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CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE 

 

ARTICOLUL 1 — OBIECTUL ACORDULUI  

 

Prezentul acord stabilește drepturile și obligațiile, precum și termenii și condițiile aplicabile 

grantului acordat beneficiarilor pentru punerea în aplicare a acțiunii prevăzute la capitolul 2. 

 

 

CAPITOLUL 2 ACȚIUNEA 

 

ARTICOLUL 2 — ACȚIUNEA CARE URMEAZĂ SĂ FIE PUSĂ ÎN APLICARE  

 

Grantul se acordă pentru acțiunea intitulată [a se introduce titlul acțiunii] — [a se introduce 

acronimul] („acțiunea”), așa cum este descrisă în anexa 1. 

 

ARTICOLUL 3 — DURATA ȘI DATA DE ÎNCEPERE A ACȚIUNII 

 

Durata acțiunii va fi de [a se introduce numărul] luni începând cu [OPȚIUNEA 1, implicită: 

prima zi a lunii următoare datei la care intră în vigoare acordul (a se vedea articolul 58)] 

[OPȚIUNEA 2, dacă este necesar pentru acțiune: [a se introduce data]]
6
 („data de 

începere a acțiuni”).  

 

ARTICOLUL 4 — BUGETUL ESTIMAT ȘI TRANSFERURILE BUGETARE  

 

4.1 Bugetul estimat 

 

„Bugetul estimat” pentru acțiune este stabilit în anexa 2. 

 

Acesta conține costurile eligibile estimate și formele de costuri, defalcate pe beneficiar [(și 

terț asociat)] și pe categorie bugetară (a se vedea articolele 5, 6 [și 14]). [OPȚIUNE care 

trebuie utilizată în cazul în care se aplică articolul 9 sau articolul 14a: Acesta indică, de 

asemenea, costurile estimate ale beneficiarilor care nu primesc finanțare UE (a se vedea 

articolul 9) [și ale][partenerilor internaționali (a se vedea articolul 14a)].] 

 

4.2 Transferuri bugetare  

 

Defalcarea bugetului estimat indicată în anexa 2 poate fi ajustată — fără o modificare (a se 

vedea articolul 55) — prin transferuri de sume între beneficiari, între categoriile bugetare 

și/sau între formele de costuri specificate în anexa 2, dacă acțiunea este pusă în aplicare în 

conformitate cu anexa 1. 

 

                                                 
6 Această dată trebuie să fie prima zi a lunii și trebuie să fie ulterioară datei de intrare în vigoare a acordului, cu 

excepția cazului în care ordonatorul de credite autorizează altfel, dacă solicitantul poate demonstra că este 

necesar ca acțiunea să fie inițiată înaintea intrării în vigoare a acordului de grant sau că este necesar ca 

acțiunea să înceapă în altă zi decât prima zi a lunii. În orice caz, data de începere nu ar trebui să fie anterioară 

datei de depunere a cererii de grant (articolul 130 din RF). 
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Cu toate acestea, beneficiarii nu pot să adauge costurile aferente subcontractelor care nu sunt 

prevăzute în anexa 1, cu excepția cazului în care respectivele subcontracte suplimentare sunt 

aprobate printr-o modificare sau în conformitate cu articolul 13.  

 

 

CAPITOLUL 3 GRANTUL 

 

ARTICOLUL 5 — VALOAREA GRANTULUI, FORMA GRANTULUI, RATELE DE 

RAMBURSARE ȘI FORMELE DE COSTURI 

 

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 formele de costuri 

 

Grantul rambursează 100 % din costurile eligibile pentru acțiune ale beneficiarilor [și ale 

terților asociați] (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 (a se vedea articolul 6) trebuie să fie declarate sub următoarele forme 

(„forme de costuri”): 

 

(a) pentru costurile directe cu personalul:  

 

- sub formă de costuri suportate efectiv („costuri reale”) sau  

 

- pe baza unei sume pe unitate, calculate de beneficiar în conformitate cu practicile sale 

obișnuite de contabilizare a costurilor („costuri unitare”).  

 

Costurile cu personalul ale proprietarilor de IMM-uri sau ale beneficiarilor persoane 

fizice care nu primesc salariu (a se vedea articolul 6.2 punctele A.4 și A.5) trebuie să fie 

declarate pe baza sumei pe unitate prevăzute în anexa 2a (costuri unitare); 

 

(b) pentru costurile directe de subcontractare: sub formă de costuri suportate efectiv 

(costuri reale);  

 

(c) pentru costurile directe aferente acordării de sprijin financiar unor terți: nu se 

aplică; 

 

(d) pentru alte costuri directe:  

 

- pentru costurile aferente bunurilor și serviciilor facturate intern: pe baza unei 

sume pe unitate, calculate de beneficiar în conformitate cu practicile sale 

obișnuite de contabilizare a costurilor („costuri unitare”); 
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- pentru toate celelalte costuri: sub formă de costuri suportate efectiv (costuri 

reale); 

 

(e)  pentru costurile indirecte: pe baza unei rate fixe aplicate conform dispozițiilor 

articolului 6.2 punctul E („costuri pe bază de rată fixă”); 

 

(f) pentru categoria (categoriile) de costuri specifice: nu se aplică. 

 

5.3 Valoarea finală a grantului – Calcul 

 

„Valoarea finală a grantului” depinde de măsura reală în care acțiunea este pusă în aplicare 

în conformitate cu termenii și condițiile acordului.  

 

Această valoare este calculată de Agenție — în momentul efectuării plății soldului (a se vedea 

articolul 21.4) — în următoarele etape:  

 

Etapa 1 – Aplicarea ratelor de rambursare la costurile eligibile 

 

Etapa 2 – Limitarea valorii maxime a grantului 

 

Etapa 3 – Reducerea rezultată din regula de nonprofit 

 

Etapa 4 – Reducerea rezultată din erori substanțiale, nereguli, fraude sau o încălcare gravă 

a obligațiilor  

 

5.3.1 Etapa 1 – Aplicarea ratelor de rambursare la costurile eligibile 

 

Rata (ratele) de rambursare (a se vedea articolul 5.2) sunt aplicate costurilor eligibile (costuri 

reale, costuri unitare și costuri pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) declarate de 

beneficiari [și de terții asociați] (a se vedea articolul 20) și aprobate de Agenție (a se vedea 

articolul 21). 

 

5.3.2 Etapa 2 – Limitarea valorii maxime a grantului 

 

Dacă suma obținută în urma etapei 1 este mai mare decât valoarea maximă a grantului 

prevăzută la articolul 5.1, aceasta se va limita la nivelul valorii maxime. 

 

5.3.3 Etapa 3 – Reducerea rezultată din regula de nonprofit 

 

Grantul nu trebuie să producă profit.  

 

„Profit” înseamnă excedentul sumei obținute în urma etapelor 1 și 2 plus veniturile totale ale 

acțiunii, față de costurile eligibile totale ale acțiunii.  

 

„Costurile eligibile totale ale acțiunii” sunt costurile eligibile totale consolidate aprobate de 

Agenție. 
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„Veniturile totale ale acțiunii” sunt veniturile totale consolidate generate pe durata acesteia 

(a se vedea articolul 3).  

 

Se consideră venituri următoarele: 

 

(a) încasările generate de acțiune; dacă încasările sunt generate din vânzarea de 

echipamente sau de alte active achiziționate în temeiul acordului, venitul se ridică 

până la valoarea declarată ca eligibilă conform acordului; 

 

(b) contribuțiile financiare acordate de terți beneficiarului [sau unui terț asociat] pentru a 

fi utilizate în mod special pentru acțiune și 

 

(c) contribuțiile în natură furnizate de terți în mod gratuit și pentru a fi utilizate în mod 

special pentru acțiune, dacă acestea au fost declarate drept costuri eligibile. 

 

Cu toate acestea, nu se consideră venituri următoarele: 

 

(a) încasările generate de exploatarea rezultatelor acțiunii (a se vedea articolul 28); 

 

(b) contribuțiile financiare ale terților, dacă acestea pot fi utilizate pentru a acoperi alte 

costuri decât costurile eligibile (a se vedea articolul 6); 

 

(c) contribuțiile financiare ale terților fără obligația restituirii vreunei sume neutilizate la 

finalul perioadei prevăzute la articolul 3. 

 

Dacă există un profit, acesta va fi scăzut din suma obținută în urma etapelor 1 și 2. 

 

5.3.4 Etapa 4 – Reducerea rezultată din erori substanțiale, nereguli, fraude sau o 

încălcare gravă a obligațiilor – Valoarea redusă a grantului – Calcul 

 

În cazul în care grantul este redus (a se vedea articolul 43), Agenția va calcula valoarea redusă 

a grantului prin deducerea valorii reducerii (calculată proporțional cu gravitatea erorii, 

neregulilor, fraudei sau încălcării obligațiilor conform articolului 43.2) din valoarea maximă a 

grantului prevăzută la articolul 5.1. 

 

Valoarea finală a grantului va fi cea mai mică dintre următoarele două:  

 

- suma obținută în urma etapelor 1-3 sau  

 

- valoarea redusă a grantului obținută în urma etapei 4.  

 

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” pentru beneficiarul vizat de constatări.  
  

Această valoare este calculată de Agenție pe baza constatărilor, după cum urmează:  
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- în cazul respingerii costurilor: prin aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile 

revizuite aprobate de Agenție pentru beneficiarul în cauză; 

 

- în cazul reducerii grantului: prin calcularea cotei deținute de beneficiarul în cauză 

din valoarea grantului redusă proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor, fraudei 

sau încălcării obligațiilor (a se vedea articolul 43.2).  

 

În cazul respingerii costurilor și al reducerii grantului, valoarea finală revizuită a grantului 

pentru beneficiarul în cauză va fi valoarea cea mai mică dintre cele două valori menționate 

mai sus.  

 

ARTICOLUL 6 — COSTURILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE  

 

6.1 Condiții generale de eligibilitate a costurilor  

 

„Costurile eligibile” sunt costurile care îndeplinesc următoarele criterii:  

 

(a) pentru costurile reale: 

 

(i)  trebuie să fie suportate efectiv de către beneficiar;  

 

(ii)  trebuie să fie suportate în perioada prevăzută la articolul 3, cu excepția costurilor 

aferente depunerii raportului periodic pentru ultima perioadă de raportare și a 

raportului final (a se vedea articolul 20);  

 

(iii)  trebuie să fie indicate în bugetul estimat menționat în anexa 2; 

 

(iv)  trebuie să fie suportate în legătură cu acțiunea descrisă în anexa 1 și trebuie să fie 

necesare pentru punerea în aplicare a acesteia; 

 

(v)  trebuie să fie identificabile și verificabile, în special să fie înregistrate în conturile 

beneficiarului în conformitate cu standardele contabile aplicabile în țara în care 

este stabilit beneficiarul și cu practicile obișnuite ale beneficiarului de 

contabilizare a costurilor;  

 

(vi)  trebuie să respecte legislația națională aplicabilă impozitelor, ocupării forței de 

muncă și securității sociale și 

 

(vii)  trebuie să fie rezonabile, justificate și să respecte principiul bunei gestiuni 

financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența; 

 

(b) pentru costurile unitare:  

 

(i)  acestea trebuie calculate după cum urmează:  

 
{sumele pe unitate menționate în anexa 2a sau calculate de către beneficiar în conformitate cu 

practicile sale obișnuite de contabilizare a costurilor (a se vedea articolul 6.2 punctul A și articolul 

6.2 punctul D.5) 
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înmulțite cu  

 

numărul de unități reale}; 

 

(ii)  numărul de unități reale trebuie să respecte următoarele condiții: 

 

- unitățile trebuie să fie utilizate sau produse efectiv în perioada prevăzută la 

articolul 3; 

 

- unitățile trebuie să fie necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii sau 

produse de aceasta și 

 

- numărul de unități trebuie să fie identificabil și verificabil, în special pe baza 

evidențelor și a documentației (a se vedea articolul 18);  

 

(c) pentru costurile pe bază de rată fixă:  

 

(i)  acestea trebuie calculate prin aplicarea ratei fixe menționate în anexa 2 și 

 

(ii)  costurile (costurile reale sau costurile unitare [sau costurile pe bază de sumă 

forfetară]) la care se aplică rata fixă trebuie să respecte condițiile de eligibilitate 

stabilite în prezentul articol.  

 

6.2 Condiții specifice de eligibilitate a costurilor 

 

Costurile sunt eligibile dacă respectă condițiile generale (a se vedea mai sus) și condițiile 

specifice stabilite în continuare pentru fiecare dintre următoarele categorii bugetare: 

 

A. costuri directe cu personalul;  

B. costuri directe de subcontractare;  

C. nu se aplică; 

D. alte costuri directe; 

E. costuri indirecte; 

F. nu se aplică. 

 

„Costurile directe” sunt costurile legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunii și care, 

prin urmare, pot fi atribuite acesteia în mod direct. Acestea nu trebuie să includă niciun cost 

indirect (a se vedea punctul E de mai jos). 

 

„Costurile indirecte” sunt costurile care nu sunt direct legate de punerea în aplicare a acțiunii 

și care, prin urmare, nu pot să fie atribuite direct acesteia.  

 

A. Costuri directe cu personalul  

 

Tipurile de costuri eligibile cu personalul  

 

A.1 Costurile cu personalul sunt eligibile dacă sunt legate de personalul care lucrează pentru 

beneficiar în baza unui contract de muncă (sau a unui act de numire echivalent) și care este 
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afectat acțiunii („costuri cu angajații (sau echivalente)”). Acestea trebuie să se limiteze la 

salarii (inclusiv pe durata concediului pentru creșterea copilului), la contribuțiile la asigurările 

sociale, la impozite și la alte costuri incluse în remunerație, dacă acestea derivă din legislația 

națională sau din contractul de muncă (sau din actul de numire echivalent).  

 

Beneficiarii care sunt entități juridice nonprofit
7
 pot, de asemenea, să declare drept costuri cu 

personalul remunerația suplimentară pentru personalul afectat acțiunii (inclusiv plățile 

efectuate în baza contractelor suplimentare, indiferent de natura acestora), dacă:  

 

(a) aceasta face parte din practicile uzuale de remunerare ale beneficiarului și se plătește 

în mod constant de fiecare dată când este necesar același tip de lucrare sau de 

expertiză; 

 

(b) criteriile utilizate pentru calcularea plăților suplimentare sunt obiective și sunt aplicare 

în general de către beneficiar, indiferente de sursa de finanțare utilizată.  

 

„Remunerație suplimentară” înseamnă orice parte a remunerației care depășește suma pe care 

persoana în cauză ar primi-o drept plată pentru timpul lucrat în cadrul unor proiecte finanțate 

de sistemele naționale. 

 

Remunerația suplimentară pentru personalul afectat acțiunii este eligibilă până la următoarea 

valoare:  

 

(a) dacă persoana lucrează cu normă întreagă și exclusiv pentru acțiune pe durata 

întregului an: până la 8 000 EUR; 

 

(b) dacă persoana lucrează exclusiv pentru acțiune, dar nu cu normă întreagă sau nu pe 

durata întregului an: până la valoarea proporțională corespunzătoare din suma de 8 000 

EUR sau 

 

(c) dacă persoana nu lucrează exclusiv pentru acțiune: până la o valoare proporțională 

calculată după cum urmează:  

 

{{8 000 EUR  

 

împărțit la  

 

numărul de ore productive anuale (a se vedea mai jos)},  

 

înmulțit cu 

 

numărul de ore pe care persoana le-a lucrat pentru acțiune în timpul anului}. 

 

                                                 
7 Pentru definiție, a se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul (14) 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”) (JO L 347, 20.12.2013, p.81): �„entitate 

juridică nonprofit” înseamnă o entitate juridică care, prin forma sa juridică, nu are scop lucrativ sau care are 

o obligație juridică sau statutară de a nu distribui profituri acționarilor sau membrilor săi.  
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A.2 Costurile cu persoanele fizice care lucrează în baza unui contract direct încheiat cu 

beneficiarul, altul decât un contract de muncă, sunt considerate costuri eligibile cu personalul 

dacă:  

 

(a) persoana în cauză lucrează în condiții similare cu cele în care lucrează un salariat (în 

special, în ceea ce privește modul de organizare a muncii, sarcinile executate și locul 

executării acestora); 

 

(b) rezultatul activității desfășurate aparține beneficiarului (cu excepția cazului în care, în 

mod excepțional, se convine altfel) și 

 

(c) costurile nu diferă în mod semnificativ de cele cu personalul care execută sarcini 

similare în baza unui contract de muncă încheiat cu beneficiarul.  

  

A.3 Costurile cu personalul detașat de un terț în schimbul unei plăți sunt considerate 

costuri eligibile cu personalul dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 11.1. 

 

A.4 Costurile de proprietar ale beneficiarilor care sunt întreprinderi mici și mijlocii 

(„proprietari de IMM-uri”), care lucrează în cadrul acțiunii și nu primesc salariu reprezintă 

costuri eligibile cu personalul dacă acestea corespund sumei pe unitate prevăzute în anexa 2a 

înmulțite cu numărul de ore efectiv lucrate în cadrul acțiunii.  

 

A.5 Costurile „beneficiarilor care sunt persoane fizice” și care nu primesc salariu sunt 

considerate costuri cu personalul eligibile dacă acestea corespund sumei pe unitate prevăzute 

în anexa 2a înmulțite cu numărul de ore efectiv lucrate în cadrul acțiunii.  

 

Calculul  

 

Costurile cu personalul trebuie să fie calculate de beneficiari după cum urmează: 

 

{{tariful orar  

 

înmulțit cu  

 

numărul de ore efectiv lucrate în cadrul acțiunii},  

 

plus  

 

în cazul entităților juridice nonprofit: remunerația suplimentară acordată personalului afectat acțiunii 

conform condițiilor specificate mai sus (punctul A.1)}. 

 

Numărul efectiv de ore declarat pentru o persoană trebuie să fie identificabil și verificabil (a 

se vedea articolul 18).  

 

Numărul total de ore declarat în cadrul granturilor UE sau Euratom pentru o persoană și 

pentru o perioadă de un an nu poate depăși numărul anual de ore productive utilizat pentru 

calculul tarifului orar. Prin urmare, numărul maxim de ore care poate fi declarat pentru grant 

este de: 

 
{numărul de ore productive anuale pentru anul în cauză (a se vedea mai jos) 
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minus 

 

numărul total de ore declarat de beneficiar, pentru persoana respectivă și pentru anul respectiv, pentru 

alte granturi UE sau Euratom}. 

 

„Tariful orar” este unul dintre următoarele: 

 

(a) pentru costurile cu personalul declarate drept costuri reale (și anume, categoriile bugetare 

A.1, A.2, A.3 [și A.6]): tariful orar se calculează pe un exercițiu financiar întreg, după 

cum urmează: 

 
{costurile reale anuale cu personalul (excluzând remunerația suplimentară) pentru persoana în cauză  

 

împărțite la  

 

numărul de ore productive anuale}. 

 

utilizând costurile cu personalul și numărul de ore productive pentru fiecare exercițiu 

financiar întreg acoperit de perioada de raportare vizată. Dacă un exercițiu financiar nu 

este închis la finalul perioadei de raportare, beneficiarii trebuie să utilizeze tariful orar 

din ultimul exercițiu financiar închis disponibil.  

 

Pentru „numărul de ore productive anuale”, beneficiarii pot alege una dintre 

următoarele variante:  

 

(i) „număr fix de ore”: 1 720 de ore pentru persoanele care lucrează cu normă 

întreagă (sau o valoare proporțională corespunzătoare pentru persoanele care 

nu lucrează cu normă întreagă);  

 

(ii) „numărul de ore productive anuale individuale”: numărul total de ore lucrate 

de persoana respectivă într-un an pentru beneficiar, calculat după cum 

urmează:  

 
{numărul de ore lucrătoare anuale ale persoanei respective (conform contractului de 

muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil sau legislației naționale) 

 

plus  

 

numărul de ore suplimentare lucrate  

 

minus  

 

absențele (precum concediul medical sau concediul special)}. 

 

„Orele lucrătoare anuale” înseamnă perioada în care personalul trebuie să 

lucreze, să se afle la dispoziția angajatorului și să își desfășoare activitatea sau 

să își îndeplinească îndatoririle prevăzute în contractul individual de muncă, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau în legislația națională privind timpul 

de lucru.  
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În cazul în care contractul individual (sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil sau legislația națională privind timpul de lucru) nu permite stabilirea 

numărului anual de ore lucrătoare, această opțiune nu poate fi utilizată; 

 

(iii) „ore productive anuale standard”: numărul standard de ore anuale aplicat în 

general de beneficiar pentru personalul său în conformitate cu practicile sale 

obișnuite de contabilizare a costurilor. Acest număr trebuie să fie echivalent cu 

cel puțin 90 % din „numărul standard de ore lucrătoare anuale”.  

 

Dacă nu există nicio referință aplicabilă pentru numărul standard de ore 

lucrătoare anuale, această opțiune nu poate fi utilizată.  

 

Pentru toate opțiunile, timpul efectiv petrecut în concediul pentru creșterea copilului 

de către o persoană afectată acțiunii poate fi scăzut din numărul de ore productive 

anuale. 

 

Ca alternativă, beneficiarii pot să calculeze tariful orar pe lună, după cum urmează: 

 
{{costul real lunar cu personalul (excluzând remunerația suplimentară) pentru persoana in cauză  

 

împărțit la  

 

{numărul de ore productive anuale/12}}. 

 

utilizând costurile cu personalul pentru fiecare lună și (o doisprezecime din) orele 

productive anuale calculate conform opțiunii (i) sau (iii) de mai sus, respectiv: 

 

- număr fix de ore sau 

 

- număr de ore productive anuale standard. 

 

Timpul petrecut în concediul pentru creșterea copilului nu poate fi scăzut la calcularea 

tarifului orar pe lună. Cu toate acestea, beneficiarii pot să declare costuri cu personalul 

suportate în perioadele de concediu pentru creșterea copilului proporțional cu timpul 

lucrat de persoana în cauză în cadrul acțiunii în exercițiul financiar respectiv. 

 

În cazul în care părți din remunerația de bază sunt generate pe o perioadă mai lungă de 

o lună, beneficiarii pot să includă numai partea generată în luna respectivă (indiferent 

de suma plătită efectiv în acea lună).  

 

Fiecare beneficiar trebuie să utilizeze numai o opțiune (pe un exercițiu financiar întreg sau 

pe lună) în timpul fiecărui exercițiu financiar întreg;  

 

(b) pentru costurile cu personalul declarate pe baza costurilor unitare (și anume, categoriile 

bugetare A.1, A.2, A.4, A.5 [și A.6]): tariful orar este unul dintre următoarele:  

 

(i) pentru proprietarii de IMM-uri sau beneficiarii care sunt persoane fizice: tariful 

orar este cel prevăzut în anexa 2a (a se vedea punctele A.4 și A.5 de mai sus) 

sau 
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(ii) pentru costurile cu personalul declarate pe baza practicilor obișnuite ale 

beneficiarului de contabilizare a costurilor: tariful orar este cel calculat de 

beneficiar în conformitate cu practicile sale obișnuite de contabilizare a 

costurilor, dacă:  

 

- practicile obișnuite de contabilizare a costurilor utilizate sunt aplicate în mod 

coerent, pe baza unor criterii obiective, indiferent de sursa de finanțare; 

 

- tariful orar este calculat utilizând costurile reale cu personalul înregistrate în 

conturile beneficiarului, excluzând orice cost neeligibil sau costurile incluse în 

alte categorii bugetare. 

 

Costurile reale cu personalul pot fi ajustate de beneficiar pe baza elementelor 

bugetate sau estimate. Aceste elemente trebuie să fie relevante pentru 

calcularea costurilor cu personalul, trebuie să fie rezonabile și să corespundă 

unor informații obiective și verificabile; 

 

și 

 

- tariful orar este calculat utilizând numărul anual de ore productive (a 

se vedea mai sus). 

 

B. Costurile directe de subcontractare (inclusiv taxele și impozitele aferente, precum taxa 

pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă plătită de beneficiar) sunt considerate eligibile 

dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13.1.1. 

 

C. Costuri directe aferente acordării de sprijin financiar unor terți  

 

Nu se aplică 

 

D. Alte costuri directe  

 

D.1 Costurile de deplasare și diurnele aferente (inclusiv taxele și impozitele aferente, 

precum taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă plătită de beneficiar) sunt considerate 

eligibile dacă sunt conforme cu practicile obișnuite ale beneficiarului privind deplasările. 

 

D.2 [OPȚIUNEA 1, implicită: costurile de amortizare a echipamentelor, a infrastructurii 

sau a altor active (noi sau de ocazie), astfel cum sunt înregistrate în conturile beneficiarului, 

sunt considerate eligibile dacă activele în cauză au fost achiziționate în conformitate cu 

articolul 10.1.1 și amortizate în conformitate cu standardele contabile internaționale și cu 

practicile contabile obișnuite ale beneficiarului. 

 

Costurile cu închirierea sau leasingul echipamentelor, a (al) infrastructurii sau a (al) altor 

active (inclusiv taxele și impozitele aferente, precum taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

nedeductibilă plătită de beneficiar) sunt, de asemenea, considerate eligibile dacă nu depășesc 

costurile de amortizare a echipamentelor, a infrastructurii sau a activelor similare și dacă nu 

includ niciun comision de finanțare.  
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Costurile echipamentelor, ale infrastructurii sau ale altor active reprezentând o contribuție 

în natură în schimbul unei plăți sunt considerate eligibile dacă nu depășesc costurile de 

amortizare a echipamentelor, a infrastructurii sau a activelor similare, dacă nu includ niciun 

comision de finanțare și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 11.1. 

 

Singura parte a costurilor care va fi luată în considerare este cea care corespunde duratei 

acțiunii și ratei de utilizare efective în scopul acțiunii.] 

 

[OPȚIUNEA 2 (alternativă la opțiunea de mai sus), care trebuie utilizată în cazul în care 

este prevăzută în programul de lucru
8
: Costurile de achiziție a echipamentelor, a 

infrastructurii sau a altor active (noi sau de ocazie) (astfel cum sunt înregistrate în conturile 

beneficiarului) sunt considerate eligibile dacă echipamentele, infrastructura sau alte active 

au fost achiziționate în conformitate cu articolul 10.1.1. 

 

Costurile cu închirierea sau leasingul echipamentelor, a (al) infrastructurii sau a (al) altor 

active (inclusiv taxele și impozitele aferente, precum taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

nedeductibilă plătită de beneficiar) sunt, de asemenea, considerate eligibile dacă nu depășesc 

costurile de amortizare a echipamentelor, a infrastructurii sau a activelor similare și dacă nu 

includ niciun comision de finanțare. 

 

Costurile echipamentelor, ale infrastructurii sau ale altor active reprezentând o contribuție 

în natură în schimbul unei plăți sunt considerate eligibile dacă nu depășesc costurile de 

amortizare a echipamentelor, a infrastructurii sau a activelor similare, dacă nu includ niciun 

comision de finanțare și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 11.1.] 

 

D.3 Costurile aferente altor bunuri și servicii (inclusiv taxele și impozitele aferente, 

precum taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă plătită de beneficiar) sunt eligibile 

dacă: 

 

(a) sunt achiziționate special pentru acțiune și în conformitate cu articolul 10.1.1 sau 

 

(b) reprezintă o contribuție în natură în schimbul unei plăți și sunt în conformitate cu 

articolul 11.1. 

 

Astfel de bunuri și servicii includ, de exemplu, consumabilele și furniturile, diseminarea 

(inclusiv accesul deschis), protejarea rezultatelor, certificatele privind situațiile financiare 

(dacă acestea sunt prevăzute în acord), certificatele privind metodologia, traduceri și 

publicări. 

 

D.4 Costurile capitalizate și de exploatare aferente „infrastructurilor mari de cercetare”
9
 

[OPȚIUNEA 1, implicită: utilizate direct pentru acțiune sunt considerate eligibile dacă: 

                                                 
8 A se utiliza ca excepție, doar dacă este justificată de natura acțiunii și de contextul utilizării echipamentelor 

sau a activelor, în cazul în care este prevăzută în programul de lucru. 
9 „Infrastructuri mari de cercetare” înseamnă infrastructuri de cercetare cu o valoare totală de cel puțin 20 

de milioane EUR pentru un beneficiar, calculată ca suma valorilor activelor istorice ale fiecărei infrastructuri 

individuale de cercetare a respectivului beneficiar, astfel cum apar acestea în ultimul bilanț închis anterior 

datei de semnare a acordului sau astfel cum au fost stabilite pe baza costurilor de închiriere și de leasing 

aferente infrastructurilor de cercetare. 
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(a)  valoarea infrastructurilor mari de cercetare reprezintă cel puțin 75 % din totalul 

activelor imobilizate (la valoarea istorică din ultimul bilanț închis anterior datei 

semnării acordului sau așa cum s-a stabilit pe baza costurilor de închiriere și de 

leasing ale infrastructurii de cercetare
10

); 

 

(b)  metodologia beneficiarului pentru declararea costurilor pentru infrastructuri mari de 

cercetare a fost evaluată pozitiv de către Comisie („evaluare ex-ante”); 

 

(c)  beneficiarul declară drept costuri directe eligibile doar acea parte care corespunde 

duratei acțiunii și ratei de utilizare efectivă în scopul acțiunii și 

 

(d)  acestea respectă condițiile prezentate în detaliu în notele explicative anexate la 

acordurile de grant H2020.] 

 

[OPȚIUNEA 2, care trebuie utilizată în cazul în care este prevăzută în programul de lucru: 

Nu se aplică.] 

 

D.5 Costurile aferente bunurilor și serviciilor facturate intern utilizate în mod direct 

pentru acțiune sunt eligibile dacă: 

 

(a) sunt declarate pe baza unui cost unitar calculat conform practicilor de contabilizare a 

costurilor utilizate în mod obișnuit de beneficiar; 

  

(b) practicile de contabilizare a costurilor utilizate sunt aplicate în mod consecvent, pe 

baza unor criterii obiective, indiferent de sursa de finanțare; 

 

(c) costul unitar este calculat utilizând costurile reale aferente bunurilor și serviciilor 

înregistrate în conturile beneficiarului, excluzând orice cost neeligibil sau costurile 

incluse în alte categorii bugetare.  

 

Costurile reale pot fi ajustate de beneficiar pe baza elementelor bugetate sau estimate. 

Aceste elemente trebuie să fie relevante pentru calcularea costurilor, trebuie să fie 

rezonabile și să corespundă unor informații obiective și verificabile;  

 

(d) din costul unitar se exclude orice cost aferent articolelor care nu sunt legate în mod 

direct de producția bunului sau a serviciului facturat.  

 

                                                 
10 Pentru definiție, a se vedea articolul 2 punctul (6) din Regulamentul nr. 1291/2013 privind Programul-cadru 

H2020: „Infrastructuri de cercetare” înseamnă facilități, resurse și servicii care sunt utilizate de 

comunitățile de cercetare pentru desfășurarea activităților de cercetare și pentru stimularea inovării în 

domeniile lor. Atunci când este cazul, acestea pot fi utilizate și în alte scopuri decât cele de cercetare, cum ar 

fi în scopuri educaționale sau pentru servicii publice. Acestea includ: echipamente (sau seturile de 

instrumente) științifice importante; resurse bazate pe cunoștințe, cum ar fi colecțiile, arhivele sau datele 

științifice; infrastructuri electronice, cum ar fi sistemele de date și informatice și rețelele de comunicare; 

precum și orice altă infrastructură unică, esențială pentru atingerea excelenței în cercetare și inovare. Aceste 

infrastructuri pot fi „localizate într-un singur sit”, „virtuale” sau „distribuite”. 
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„Bunuri și servicii facturate intern” înseamnă bunuri sau servicii furnizate de beneficiar în 

mod direct pentru acțiune și a căror valoare este stabilită de beneficiar pe baza practicilor sale 

obișnuite de contabilizare a costurilor. 

 

E. Costuri indirecte  

 

Costurile indirecte sunt eligibile dacă sunt declarate pe baza ratei fixe de 25 % din costurile 

directe eligibile (a se vedea articolul 5.2 și punctele A-D de mai sus), din care se exclud:  

 

(a)  costurile de subcontractare [și]  

 

(b) costurile contribuțiilor în natură furnizate de terți și care nu sunt utilizate la sediul 

beneficiarului; 

 

(c) nu se aplică; 

 

(d)  nu se aplică. 

 

Beneficiarii care primesc un grant de funcționare
11

 finanțat de la bugetul UE sau Euratom nu 

pot declara costuri indirecte pentru perioada acoperită de grantul de funcționare, cu excepția 

cazului în care aceștia pot demonstra că grantul de funcționare nu acoperă niciunul dintre 

costurile acțiunii. 

 

F. Categoria (categoriile) de costuri specifică (specifice) 

 

Nu se aplică 

 

6.3 Condițiile de eligibilitate pentru costurile suportate de terții asociați  

 

[OPȚIUNEA 1, care trebuie utilizată în cazul în care se aplică articolul 14: Costurile 

suportate de terții asociați sunt eligibile dacă îndeplinesc — mutatis mutandis — condițiile 

de eligibilitate generale și specifice prevăzute la prezentul articol (articolul 6.1 și 6.2) și la 

articolul 14.1.1.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

6.4 Condiții de eligibilitate pentru contribuțiile în natură furnizate gratuit de terți  

 

Contribuțiile în natură furnizate gratuit sunt considerate costuri directe eligibile (pentru 

beneficiar [sau pentru terțul asociat]) în cazul în care costurile suportate de terț îndeplinesc – 

                                                 
11 Pentru definiție, a se vedea articolul 121 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului 

(„Regulamentul financiar nr. 966/2012”) (JO L 218, 26.10.2012, p. 1): „grant de funcționare” înseamnă 

contribuția financiară directă, realizată prin donație, de la buget destinată finanțării funcționării unui 

organism care urmărește un obiectiv de interes general pentru UE sau un obiectiv care se înscrie în cadrul 

unei politici a UE și sprijină politica respectivă. 
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mutatis mutandis – condițiile de eligibilitate generale și specifice prevăzute la prezentul 

articol (articolul 6.1 și articolul 6.2) și la articolul 12.1.  

 

6.5 Costuri neeligibile 

 

„Costurile neeligibile” sunt: 

 

(a) costurile care nu respectă condițiile menționate mai sus (articolul 6.1-6.4), în special: 

 

(i) costurile legate de rentabilitatea capitalului; 

 

(ii) costuri aferente datoriei și serviciului datoriei; 

 

(iii) provizioane pentru pierderi sau datorii viitoare; 

 

(iv) dobânda datorată;  

 

(v) creanțele îndoielnice;  

 

(vi) pierderile datorate cursului de schimb valutar; 

 

(vii) comisioanele bancare percepute de banca beneficiarului pentru transferurile din 

partea Agenției;  

 

(viii) cheltuielile excesive sau abuzive; 

 

(ix) TVA-ul deductibil; 

  

(x) costurile suportate pe durata suspendării punerii în aplicare a acțiunii (a se 

vedea articolul 49); 

 

(b) costurile declarate 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 sau 

Euratom); în special, costurile indirecte dacă beneficiarul primește deja, în aceeași 

perioadă, un grant de funcționare finanțat de la bugetul UE sau Euratom, cu excepția 

cazului în care poate demonstra că grantul de funcționare nu acoperă niciunul dintre 

costurile acțiunii[.][;]  

 

[(c) OPȚIUNE pentru categoriile de costuri excluse în mod explicit din programul de 

lucru: [a se introduce denumirea categoriei de costuri excluse]].  

 

6.6 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.  
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CAPITOLUL 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

SECȚIUNEA 1 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA PUNEREA ÎN 

APLICARE A ACȚIUNII 

 

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 

 

Beneficiarii 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.  

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că sarcinile din cadrul acțiunii, descrise în anexa 1, sunt 

realizate sub îndrumarea cercetătorului [cercetătorilor] principal[i]. 

 

7.2 Consecințele neconformării  

 

Dacă un beneficiar 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 8 — RESURSE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACȚIUNII — 

TERȚII IMPLICAȚI ÎN ACȚIUNE 

 

Beneficiarii trebuie să dispună de resursele necesare punerii în aplicare acțiunii.  

 

Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarii pot:  

 

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

 

- să utilizeze contribuțiile în natură furnizate de terți în schimbul unei plăți (a se vedea 

articolul 11); 

 

- să utilizeze contribuțiile în natură furnizate gratuit de terți (a se vedea articolul 12);  

 

- să apeleze la subcontractanți pentru executarea sarcinilor acțiunii descrise în anexa 1 

(a se vedea articolul 13); 

 

- să apeleze la terți asociați pentru executarea sarcinilor acțiunii descrise în anexa 1 (a se 

vedea articolul 14); 

 

- să apeleze la parteneri internaționali pentru executarea sarcinilor acțiunii descrise în 

anexa 1 (a se vedea articolul 14a). 
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În aceste cazuri, beneficiarii sunt singurii responsabili față de Agenție și de ceilalți beneficiari 

pentru punerea în aplicare a acțiunii.  

 

ARTICOLUL 9 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

BENEFICIARII CARE NU PRIMESC FINANȚARE UE  
 

[OPȚIUNEA 1, pentru beneficiarii care nu primesc finanțare UE: 9.1 Normele privind 

executarea sarcinilor acțiunii de către beneficiarii care nu primesc finanțare UE 

 

Beneficiarii care [nu sunt eligibili pentru finanțarea UE][sau care][nu solicită deloc 

finanțare] („beneficiari care nu primesc finanțare UE”) trebuie să execute sarcinile acțiunii 

care le-au fost atribuite în anexa 1 în conformitate cu articolul 7.1.  

 

Costurile acestora sunt estimate în anexa 2, dar: 

 

- nu vor fi rambursate și 

 

- nu vor fi luate în considerare pentru calcularea grantului (a se vedea articolele 5.2, 

5.3, 5.4 și 21). 

 

[OPȚIUNEA A, care trebuie utilizată dacă beneficiarul care nu primește finanțare UE NU 

ESTE beneficiarul principal și nu are terți asociați care primesc finanțare UE: Capitolul 3, 

articolele 10-14, 18.1.2, 20.3, 20.4, 21, 23a, 26.4, 27.2, 28.1 [OPȚIUNE: (cu excepția 

obligațiilor suplimentare de exploatare)], 28.2, 30.3, 31.5, 40, 42, 43, 44, 47 și 48 nu se 

aplică [OPȚIUNEA 1 implicită: acestor beneficiari][OPȚIUNEA 2, în cazul în care mai 

mult de una dintre cele trei opțiuni se aplică grantului:[a se introduce denumirea 

prescurtată a beneficiarului]].  

 

[Ei][Beneficiarul] nu [vor][va] face obiectul verificărilor, analizelor și auditurilor financiare 

în temeiul articolului 22.] 

 

[OPȚIUNEA B, care trebuie utilizată dacă beneficiarul/coordonatorul care nu primește 

finanțare UE are terți asociați care primesc finanțare UE: capitolul 3, articolele 10-14, 

20.4, 23a și 40 nu se aplică [OPȚIUNEA 1, implicită: acestor beneficiari][OPȚIUNEA 2, în 

cazul în care mai mult de una dintre cele trei opțiuni se aplică grantului: [a se introduce 

denumirea prescurtată a beneficiarului]].  

Articolele 26.4, 27.2, 28.1 [OPȚIUNE: (cu excepția obligațiilor de exploatare 

suplimentare)], 28.2, 30.3, 31.5 nu se aplică rezultatelor generate fără fonduri UE. 

[Acești beneficiari][Beneficiarul] nu [vor][va] face obiectul verificărilor, analizelor și 

auditurilor financiare în temeiul articolului 22 pentru propriile [lor][sale] costuri.] 

[OPȚIUNEA C, care trebuie utilizată dacă beneficiarul care nu primește finanțare UE 

ESTE beneficiarul principal și nu are terți asociați care primesc finanțare UE: capitolul 3, 

articolele 10-14, 18.1.2, 20.4, 23a, 26.4, 27.2, 28.1 [OPȚIUNE: (cu excepția obligațiilor 

suplimentare de exploatare)], 28.2, 30.3, 31.5 și 40 nu se aplică [OPȚIUNEA 1, implicită: 
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acestor beneficiari][OPȚIUNEA 2, în cazul în care mai mult de una dintre cele trei opțiuni 

se aplică grantului: [a se introduce denumirea prescurtată a beneficiarului]].  

[Ei][Beneficiarul] nu [vor][va] face obiectul verificărilor, analizelor și auditurilor financiare 

în temeiul articolului 22 pentru propriile [lor][sale] costuri.] 

 

Beneficiarii care nu primesc finanțare UE pot furniza contribuții în natură unui alt 

beneficiar. În acest caz, aceștia vor fi considerați terți în sensul articolelor 11 și 12. 

 

[OPȚIUNE suplimentară pentru beneficiarii care nu solicită deloc finanțare: Dacă un 

beneficiar care nu solicită deloc finanțare primește finanțare ulterior (printr-o modificare; a 

se vedea articolul 55), toate obligațiile se vor aplica retroactiv.] 

 

9.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar care nu primește finanțare UE încalcă oricare dintre obligațiile care îi 

revin în temeiul prezentului articol, participarea sa la acord poate să înceteze (a se vedea 

articolul 50). 

 

De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise la 

capitolul 6 și aplicabile în acest caz.] 

  

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

ARTICOLUL 10 — ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI, LUCRĂRI SAU SERVICII 

 

10.1 Norme privind achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii 

 

10.1.1 Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarii pot să achiziționeze 

bunuri, lucrări sau servicii.  

 

Beneficiarii trebuie să efectueze aceste achiziții asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau 

cel mai mic preț, după caz. În acest sens, beneficiarii trebuie să evite orice conflict de interese 

(a se vedea articolul 35).  

 

[OPȚIUNE: În plus, dacă valoarea achiziției depășește […] EUR, beneficiarii trebuie să 

respecte următoarele norme: […].
12

] 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi Europeană (CCE) și 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot exercita drepturile în temeiul 

articolelor 22 și 23 și față de contractanții lor. 

                                                 
12 Dacă ordonatorul de credite decide să stabilească norme specifice, acestea trebuie să țină seama în mod 

corespunzător de principiul proporționalității, luând în considerare valoarea contractelor și dimensiunea 

relativă a contribuției UE în raport cu costul total al acțiunii și cu riscul. Normele specifice trebuie să se 

bazeze pe normele incluse în Regulamentul financiar. Ar trebui evitată simpla menționare a Regulamentului 

financiar fără specificarea dispozițiilor aplicabile. Pot fi stabilite norme specifice numai pentru atribuirea 

unor contracte cu o valoare mai mare de 60 000 EUR. Ordonatorul de credite poate să stabilească un prag 

mai mare de 60 000 EUR pe baza unei evaluări a riscului. 
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10.1.2 Beneficiarii care sunt „autorități contractante” în sensul Directivei 2004/18/CE
13

 (sau 

2014/24/UE
14

) sau „entități contractante” în sensul Directivei 2004/17/CE
15

 (sau 

2014/25/UE
16

) trebuie să respecte legislația națională aplicabilă în domeniul achizițiilor 

publice. 

 

10.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 10.1.1, 

costurile aferente contractului vizat vor fi neeligibile (a se vedea articolul 6) și vor fi respinse 

(a se vedea articolul 42). 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 10.1.2, 

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 CONTRIBUȚIILOR ÎN NATURĂ FURNIZATE 

DE TERȚI ÎN SCHIMBUL UNEI PLĂȚI 

 

11.1 Norme de utilizare a contribuțiilor în natură furnizate în schimbul unei plăți 

 

Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarii pot să utilizeze contribuții 

în natură furnizate de terți în schimbul unei plăți. 

 

Beneficiarii pot să declare costurile aferente plății contribuțiilor în natură drept costuri 

eligibile (a se vedea articolele 6.1 și 6.2), până la nivelul costurilor suportate de terți în 

legătură cu persoanele detașate, cu echipamentele, cu infrastructura sau cu alte active sau cu 

alte bunuri și servicii aduse drept contribuție. Aceste costuri vor apărea în conturile 

beneficiarilor și vor fi considerate costuri suportate de aceștia (a se vedea articolele 6.1 și 6.2). 

 

Terții și contribuțiile acestora trebuie să fie stabilite în anexa 1. Cu toate acestea, Agenția 

poate să aprobe contribuții în natură care nu sunt prevăzute în anexa 1 fără nicio modificare (a 

se vedea articolul 55) dacă: 

 

- acestea sunt justificate în mod special în raportul financiar periodic și  

 

                                                 
13 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 

30.4.2004, p. 114). 
14 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile 

publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65). 
15 Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1). 
16 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile 

efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:RO:NOT
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- utilizarea acestora nu presupune modificări ale acordului care ar pune sub semnul 

întrebării decizia de atribuire a grantului sau care ar încălca principiul tratamentului 

egal al solicitanților. 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi Europeană (CCE) și 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot exercita drepturile în temeiul 

articolelor 22 și 23 și față de terți. 

 

11.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

costurile aferente plății contribuției în natură vor fi 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 12 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN NATURĂ FURNIZATE 

GRATUIT DE TERȚI 

 

12.1 Norme de utilizare a contribuțiilor în natură furnizate gratuit 

 

Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarii pot să utilizeze 

contribuțiile în natură furnizate gratuit de terți.  

 

Beneficiarii pot să declare costurile suportate de terți în legătură cu persoanele detașate, cu 

echipamentele, cu infrastructura sau cu alte active sau alte bunuri și servicii aduse drept 

contribuție ca fiind eligibile în conformitate cu articolul 6.4. 

 

Terții și contribuțiile acestora trebuie să fie stabilite în anexa 1. Cu toate acestea, Agenția 

poate să aprobe contribuții în natură care nu sunt prevăzute în anexa 1 fără nicio modificare (a 

se vedea articolul 55) dacă: 

 

- acestea sunt justificate în mod special în raportul financiar periodic și 

 

- utilizarea acestora nu presupune modificări ale acordului care ar pune sub semnul 

întrebării decizia de atribuire a grantului sau care ar încălca principiul tratamentului 

egal al solicitanților. 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi Europeană (CCE) și 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot exercita drepturile în temeiul 

articolelor 22 și 23 și față de terți. 

 

12.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

costurile suportate de terți în legătură cu contribuțiile în natură vor fi neeligibile (a se vedea 

articolul 6) și vor fi respinse (a se vedea articolul 42). 
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De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise în 

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 13 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

SUBCONTRACTANȚI 

 

13.1 Norme de subcontractare a sarcinilor acțiunii 

 

13.1.1 Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarii pot să atribuie 

subcontracte care acoperă executarea anumitor sarcini ale acțiunii descrise în anexa 1. 

 

Subcontractarea poate să acopere doar o parte limitată a acțiunii. 

 

Beneficiarii trebuie să atribuie subcontractele asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau 

cel mai mic preț, după caz. În acest sens, beneficiarii trebuie să evite orice conflict de interese 

(a se vedea articolul 35).  

 

[OPȚIUNE: În plus, dacă valoarea subcontractului care urmează să fie atribuit depășește 

[…] EUR, beneficiarii trebuie să respecte următoarele norme: […].
17

] 

 

Sarcinile care urmează să fie executate și costurile estimate pentru fiecare subcontract trebuie 

să fie specificate în anexa 1, iar costurile estimate totale ale subcontractării pentru fiecare 

beneficiar trebuie să fie specificate în anexa 2. Cu toate acestea, Agenția poate să aprobe 

subcontracte care nu sunt specificate în anexele 1 și 2, fără modificări (a se vedea articolul 

55), dacă: 

 

- acestea sunt justificate în mod special în raportul financiar periodic și  

 

- utilizarea acestora nu presupune modificări ale acordului care ar pune sub semnul 

întrebării decizia de atribuire a grantului sau care ar încălca principiul tratamentului 

egal al solicitanților. 

 

[OPȚIUNE pentru informațiile clasificate: Sarcinile acțiunii care implică informații 

clasificate pot fi subcontractate doar după obținerea aprobării explicite (în scris) din partea 

Agenției (a se vedea articolul 37).] 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi Europeană (CCE) și 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot exercita drepturile în temeiul 

articolelor 22 și 23 și față de subcontractanții lor. 

 

                                                 
17 Dacă ordonatorul de credite decide să stabilească norme specifice, acestea trebuie să țină seama în mod 

corespunzător de principiul proporționalității, luând în considerare valoarea contractelor și dimensiunea 

relativă a contribuțiilor UE în raport cu costul total al acțiunii și cu riscul. Normele specifice trebuie să se 

bazeze pe normele incluse în Regulamentul financiar. Ar trebui evitată simpla menționare a Regulamentului 

financiar fără specificarea dispozițiilor aplicabile. Pot fi stabilite norme specifice numai pentru atribuirea 

unor contracte cu o valoare mai mare de 60 000 EUR. Ordonatorul de credite poate să stabilească un prag 

mai mare de 60 000 EUR pe baza unei evaluări a riscului.  
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13.1.2 Beneficiarii trebuie să se asigure că obligațiile care le revin în temeiul articolelor 35, 

36, 38 și 46 se aplică și subcontractanților. 

 

Beneficiarii care sunt „autorități contractante” în sensul Directivei 2004/18/CE (sau 

2014/24/UE) sau „entități contractante” în sensul Directivei 2004/17/CE (sau 2014/25/UE) 

trebuie să respecte legislația națională aplicabilă în domeniul achizițiilor publice. 

 

13.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13.1.1, 

costurile aferente subcontractului vizat vor fi neeligibile (a se vedea articolul 6) și vor fi 

respinse (a se vedea articolul 42). 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13.1.2, 

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 14 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE TERȚI 

ASOCIAȚI 

 

[OPȚIUNEA 1: 14.1 Normele privind recurgerea la terți asociați pentru executarea unei 

părți din acțiune  

 

14.1.1 Următoarele entități afiliate
18

 și următorii terți care au o legătură juridică cu un 

beneficiar
19

 („terți asociați”) pot executa sarcinile acțiunii care le-au fost atribuite în anexa 

1: 

 

- [denumirea entității (denumirea prescurtată)], afiliată la sau asociată cu [denumirea 

prescurtată a beneficiarului] [OPȚIUNE în cazul în care s-a solicitat răspunderea în 

                                                 
18 Pentru definiție, a se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul (2) din Regulamentul nr. 1290/2013 privind 

normele de participare: „entitate afiliată” înseamnă orice entitate juridică care: 

- se află sub controlul direct sau indirect al unui participant sau 

- se află sub același control direct sau indirect ca participantul sau  

- controlează direct sau indirect un participant.  

�„Controlul” poate lua oricare dintre următoarele forme: 

(a) deținerea directă sau indirectă a peste 50 % din valoarea nominală a capitalului social emis în 

cadrul entității juridice în cauză sau a majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților 

entității respective sau 

(b) deținerea directă sau indirectă, de fapt sau de drept, a unor competențe decizionale în cadrul 

entității juridice în cauză. 

Cu toate acestea, următoarele relații între entitățile juridice nu constituie în sine relații de control: 

(a) deținerea directă sau indirectă a peste 50 % din valoarea nominală a capitalului social emis sau a 

majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților de către același organism de investiții 

publice, același investitor instituțional sau aceeași societate cu capital de risc; 

(b) entitățile juridice în cauză sunt deținute sau supervizate de același organism public. 
19 „Terț având o legătură juridică cu un beneficiar” înseamnă orice entitate juridică care are o legătură 

juridică cu beneficiarul, legătură care implică o colaborare ce nu se limitează la acțiune. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:RO:NOT
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solidar:, dacă aceasta a acceptat răspunderea solidară cu beneficiarul (a se vedea 

anexa 3a)] 

- [denumirea entității (denumirea prescurtată)], afiliată la sau asociată cu [denumirea 

prescurtată a beneficiarului] [OPȚIUNE în cazul în care s-a solicitat răspunderea în 

solidar:, dacă aceasta a acceptat răspunderea în solidar cu beneficiarul (a se vedea 

anexa 3a)] 

[identic pentru mai mulți terți asociați]  

 

Terții asociați pot să declare drept costuri eligibile costurile suportate pentru executarea 

sarcinilor acțiunii în conformitate cu articolul 6.3.  

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că Agenția, Comisia, Curtea de Conturi Europeană (CCE) 

și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot exercita drepturile în temeiul 

articolelor 22 și 23 și față de terții asociați lor. 

 

14.1.2 Beneficiarii trebuie să se asigure că obligațiile care le revin în temeiul articolelor 18, 

20, 35, 36 și 38 li se aplică și terților asociați lor.  

 

14.2 Consecințele neconformării  

 

Dacă se încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute la articolul 14.1.1, costurile terțului 

asociat vor fi neeligibile (a se vedea articolul 6) și vor fi respinse (a se vedea articolul 42).  

 

Dacă oricare obligație prevăzută la articolul 14.1.2 este încălcată, 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.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

ARTICOLUL 14a — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

PARTENERI INTERNAȚIONALI 

 

[OPȚIUNEA 1: 14a.1 Norme privind recurgerea la parteneri internaționali pentru 

executarea unei părți din acțiune 

 

Următorii parteneri internaționali
20

 pot executa sarcinile acțiunii care le-au fost atribuite în 

anexa 1: 

 

- [denumirea entității (denumirea prescurtată)], partener internațional al [denumirea 

prescurtată a beneficiarului]  

                                                 
20 „Partener internațional” înseamnă orice persoană juridică cu sediul într-o țară terță neasociată, care nu este 

eligibilă pentru finanțare în temeiul articolului 10 din Regulamentul nr. 1290/2013 privind normele de 

participare. 
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- [denumirea entității (denumirea prescurtată)], partener internațional al [denumirea 

prescurtată a beneficiarului]  

[identic pentru mai mulți parteneri internaționali] 

 

Costurile partenerilor internaționali sunt estimate în anexa 2, însă: 

 

 nu vor fi rambursate și 

 

 nu vor fi luate în considerare pentru calcularea grantului. 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că [Agenția,] Comisia, Curtea de Conturi Europeană 

(CCE) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) își pot exercita drepturile în temeiul 

articolelor 22 și 23 și față de partenerii lor internaționali. 

  

Beneficiarii trebuie să se asigure că obligațiile care le revin în temeiul articolelor 18.1.1, 

20.2, 35, 36 și 38 se aplică, de asemenea, partenerilor lor internaționali. 

 

14a.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

ARTICOLUL 15 — SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT TERȚILOR 

 

Nu se aplică 

  

ARTICOLUL 16 — FURNIZAREA ACCESULUI TRANSNAȚIONAL SAU VIRTUAL 

LA INFRASTRUCTURI DE CERCETARE 

 

Nu se aplică 

 

 

SECȚIUNEA 2 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LEGATE DE GESTIONAREA 

GRANTULUI  

 

ARTICOLUL 17 — OBLIGAȚIA GENERALĂ PRIVIND INFORMAREA 

 

17.1 Obligația generală de a furniza informații la cerere  

 

Beneficiarii trebuie să furnizeze – în timpul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior și în 

conformitate cu articolul 41.2 – orice informație solicitată pentru verificarea eligibilității 

costurilor, a punerii în aplicare corespunzătoare a acțiunii, precum și pentru verificarea 

respectării altor eventuale obligații prevăzute în acord.  
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17.2 Obligația de actualizare a informațiilor și de informare cu privire la evenimentele 

și circumstanțele care ar putea să afecteze acordul 

 

Fiecare beneficiar trebuie să țină la zi informațiile înregistrate în „Registrul beneficiarului” de 

pe portalul participanților (prin intermediul sistemului electronic de schimb; a se vedea 

articolul 52), în special denumirea sa, adresa, reprezentanții legali, forma juridică și tipul de 

organizație. 

 

Fiecare beneficiar trebuie să informeze imediat beneficiarul principal – care trebuie să 

informeze imediat Agenția și pe ceilalți beneficiari – cu privire la oricare dintre următoarele:  

 

(a) evenimente care ar putea afecta în mod semnificativ sau ar putea întârzia punerea în 

aplicare a acțiunii sau interesele financiare ale UE, în special: 

 

(i) modificări ale situației sale juridice, financiare, tehnice, organizaționale sau 

privind drepturile de proprietate [sau ale situației terților săi asociați și  

 

(ii) modificări ale denumirii, adresei, formei juridice, tipului de organizație ale 

terților asociați;] 

 

(b) circumstanțe care ar putea afecta: 

 

(i) decizia de acordare a grantului sau 

 

(ii) respectarea cerințelor specificate în acord. 

 

17.3 Consecințele neconformării  

 

Dacă un beneficiar 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 18 — PĂSTRAREA EVIDENȚELOR — DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

 

18.1 Obligația de a păstra evidențe și alte documente justificative 

 

Beneficiarii trebuie să păstreze — pentru o perioadă de [OPȚIUNEA 1, implicită: 

cinci][OPȚIUNEA 2, pentru granturi cu valoare mică
21

: trei] ani de la plata soldului — să 

păstreze evidențe și alte documente justificative pentru a dovedi punerea în aplicare 

corespunzătoare a acțiunii și costurile pe care le declară eligibile.  

                                                 
21 Pentru definiție, a se vedea articolul 185 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 

29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 

(JO L 362, 31.12.2012, p. 1) („Regulamentul nr. 1268/2012 privind normele de aplicare”): „granturile cu 

valoare mică” sunt mai mici sau egale cu 60 000 EUR. 
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Aceștia trebuie să le pună la dispoziție la cerere (a se vedea articolul 17) sau în contextul 

verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor (a se 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), beneficiarii trebuie să 

păstreze evidențele și alte documente justificative până la finalizarea acestor proceduri. 

 

Beneficiarii 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 aceasta consideră că respectivele 

documente oferă un nivel comparabil de încredere.  

 

18.1.1 Evidențe și alte documente justificative privind punerea în aplicare științifică și 

tehnică 

 

Beneficiarii trebuie să păstreze evidențele și alte documente justificative cu privire la punerea 

în aplicare științifică și tehnică a acțiunii în conformitate cu standardele acceptate în domeniul 

respectiv. 

 

18.1.2 Evidențe și alte documente de justificare a costurilor declarate 

 

Beneficiarii trebuie să păstreze evidențele și documentele care justifică costurile declarate, în 

special următoarele: 

 

(a) pentru costurile reale: evidențe și alte documente justificative adecvate care să 

justifice costurile declarate, cum ar fi contractele, subcontractele, facturile și registrele 

contabile. În plus, practicile obișnuite de contabilizare a costurilor și procedurile de 

control intern ale beneficiarilor trebuie să permită reconcilierea directă între sumele 

declarate, sumele înregistrate în conturile lor și sumele menționate în documentele 

justificative; 

 

(b) pentru costurile unitare: evidențe și alte documente justificative adecvate care să 

justifice numărul de unități declarat. Nu este necesar ca beneficiarii să identifice 

costurile reale eligibile acoperite sau să păstreze ori să furnizeze documente 

justificative (precum situațiile contabile) pentru a justifica suma pe unitate.  

 

În plus, pentru costurile unitare calculate în conformitate cu practicile de 

contabilizare a costurilor utilizate în mod obișnuit de beneficiar, beneficiarii 

trebuie să păstreze evidențe și documente adecvate pentru a demonstra că practicile de 

contabilizare a costurilor utilizate respectă condițiile stabilite la articolul 6.2.  

 

Beneficiarii [și terții asociați] pot să prezinte Comisiei, spre aprobare, un certificat 

(întocmit în conformitate cu anexa 6) care să ateste că practicile lor obișnuite de 

contabilizare a costurilor respectă aceste condiții („certificat privind metodologia”). 

Dacă certificatul este aprobat, costurile declarate în conformitate cu respectiva 

metodologie nu vor fi contestate ulterior, cu excepția cazului în care beneficiarii au 

ascuns informații în scopul obținerii aprobării. 
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(c) pentru costurile pe bază de rată fixă: evidențe și alte documente justificative 

adecvate pentru a demonstra eligibilitatea costurilor în cazul cărora se aplică rata fixă. 

Nu este necesar ca beneficiarii să identifice costurile acoperite sau să furnizeze 

documentația justificativă (precum situațiile contabile) pentru a justifica suma 

declarată la o rată fixă.  

 

În plus, pentru costurile cu personalul (declarate drept costuri reale sau pe baza costurilor 

unitare), beneficiarii trebuie să păstreze fișele de pontaj aferente numărului de ore declarat. 

Fișele de pontaj trebuie să fie în scris și aprobate de persoanele care lucrează în cadrul acțiunii 

și de supraveghetorii acestora, cel puțin lunar. În absența unor înregistrări credibile ale 

numărului de ore lucrate în cadrul acțiunii, Agenția poate să accepte dovezi alternative care 

justifică numărul de ore declarat, în cazul în care consideră că acestea oferă un nivel adecvat 

de încredere.  

 

În mod excepțional, pentru persoanele care lucrează exclusiv în cadrul acțiunii, păstrarea 

unor fișe de pontaj nu este necesară dacă beneficiarul semnează o declarație prin care să 

confirme faptul că persoanele respective au lucrat exclusiv în cadrul acțiunii.  

 

[OPȚIUNE care trebuie adăugată dacă se aplică articolul 14: În ceea ce privește costurile 

declarate de terții asociați (a se vedea articolul 14), beneficiarul este cel care trebuie să 

păstreze originalele situațiilor financiare și certificatele privind situațiile financiare ale 

terților asociați.] 

 

18.2 Consecințele neconformării  

 

Dacă un beneficiar 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), iar 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 19 — PREZENTAREA REZULTATELOR 

 

19.1 Obligația prezentării rezultatelor  

 

Beneficiarul principal trebuie să prezinte „rezultatele” specificate în anexa 1, conform 

calendarului și condițiilor stabilite în aceasta.  

 

19.2 Consecințele neconformării 

 

În cazul în care beneficiarul principal încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 

prezentului articol, Agenția poate să aplice oricare dintre măsurile descrise în capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 20 — RAPORTARE — CERERI DE PLATĂ 

 

20.1 Obligația de a prezenta rapoarte  
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Beneficiarul principal trebuie să prezinte Agenției (a se vedea articolul 52) rapoartele 

științifice și financiare prevăzute în prezentul articol. Raportul financiar include cererile de 

plată.  

 

Rapoartele trebuie să fie elaborate utilizând formularele și modelele din sistemul electronic de 

schimb (a se vedea articolul 52). 

 

20.2 Rapoartele științifice – Perioadele de raportare 

 

Acțiunea este împărțită în următoarele „perioade de prezentare a rapoartelor științifice” 

(scientific reporting periods - SRP): 

 

- SRP1: începând cu luna 1 până în luna [X]  

- [- SRP2: începând cu luna [X+1] până în luna [Y]  

- SRP3: începând cu luna [Y+1] până în luna [Z]  

- [identic pentru celelalte SRP]  

-  SRP finală: începând cu luna [N+1]până în [ultima lună a proiectului].] 

 

Beneficiarul principal trebuie să prezinte Agenției:  

 

- un „raport științific periodic” în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărei 

perioade (cu excepția ultimei perioade) și 

 

- un „raport științific final” în termen de 60 de zile de la încheierea ultimei perioade de 

raportare.  

 

Raportul științific periodic trebuie să cuprindă:  

 

(a) informații privind progresele științifice ale activității;  

 

(b) realizările și rezultatele acțiunii, cum ar fi publicațiile, precum și o declarație privind 

orice modificare importantă a strategiei științifice; 

 

(c) informații privind acordarea accesului deschis la rezultatele menționate (dacă și cum s-

a oferit accesul deschis) (a se vedea articolul 29); 

 

(d) un rezumat al realizărilor acțiunii, în vederea publicării de către Agenție.  

 

Raportul științific final trebuie: 

 

(a) să prezinte rezultatele finale, realizările și concluziile acțiunii, precum și modul în 

care acestea au fost diseminate (inclusiv prin intermediul publicațiilor științifice) (a se 

vedea articolul 29); 

 

(b) să cuprindă un rezumat al realizărilor acțiunii, în vederea publicării de către Agenție. 

 

20.3 Raportarea financiară – Cererile de plăți – Perioadele de raportare 
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Acțiunea este împărțită în următoarele „perioade de raportare financiară”(FRP - financial 

reporting periods):  

 

- FRP1: începând cu luna 1 până în luna [X]  

- [- FRP2: începând cu luna [X+1] până în luna [Y] 

- FRP3: începând cu luna [Y+1] până în luna [Z]  

- [identic pentru celelalte FRP]  

-  FRP finală: începând cu luna [N+1]până în [ultima lună a proiectului].] 

 

Beneficiarul principal trebuie ca – în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărei perioade – 

să prezinte Agenției un „raport financiar” pentru fiecare perioadă de raportare. 

 

Raportul financiar trebuie să cuprindă: 

 

(a) informații privind costurile eligibile, inclusiv un „tabel cu costurile directe 

defalcate” și un „tabel de urmărire a bugetului”; 

 

(b) o „situație financiară individuală” (a se vedea anexa 4) din partea fiecărui beneficiar 

[și a fiecărui terț asociat], aferentă perioadei de raportare vizate. 

 

Situația financiară individuală trebuie să detalieze costurile eligibile (costurile reale, 

costurile unitare, costurile pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) pentru fiecare 

categorie bugetară (a se vedea anexa 2). 

 

Beneficiarii [și terții asociați] trebuie să declare toate costurile eligibile, chiar dacă, în 

ceea ce privește costurile reale, costurile unitare și costurile pe bază de rată fixă, 

acestea depășesc sumele indicate în bugetul estimat (a se vedea anexa 2). Sumele care 

nu sunt declarate în situația financiară nu vor fi luate în calcul de Agenție. 

  

Dacă o situație financiară individuală nu este depusă pentru o perioadă de raportare, 

aceasta poate să fie inclusă în raportul financiar periodic aferent următoarei perioade 

de raportare. 

 

Situațiile financiare finale trebuie să prezinte în detaliu și veniturile acțiunii (a se 

vedea articolul 5.3.3). 

 

Fiecare beneficiar [și fiecare terț asociat] trebuie să certifice că: 

 

- informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate; 

 

- costurile declarate sunt eligibile (a se vedea articolul 6); 

 

- costurile 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) și  

 

- pentru ultima perioadă de raportare: faptul că toate veniturile au fost declarate (a se 

vedea articolul 5.3.3); 
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(c) [OPȚIUNEA 1, în cazul în care JRC este beneficiar: informații cu privire la 

valoarea fiecărei plăți intermediare și a soldului care urmează să fie plătit de către 

Agenție Centrului Comun de Cercetare (JRC)];[OPȚIUNEA 2: nu se aplică;] 

 

(d) o „situație financiară rezumativă”, creată automat de sistemul electronic de schimb, 

care consolidează situațiile financiare individuale aferente perioadei de raportare 

vizate și include cererea de plată intermediară (sau – pentru ultima perioadă de 

raportare – cererea de plată a soldului); 

 

(e) numai pentru ultima perioadă de raportare financiară: un „certificat privind situațiile 

financiare” (a se vedea anexa 5) pentru fiecare beneficiar [și terț asociat], dacă este 

solicitată o contribuție totală în valoare de 325 000 EUR sau mai mult drept 

rambursare a costurilor reale și a costurilor unitare calculate pe baza practicilor sale 

obișnuite de contabilizare a costurilor (a se vedea articolul 5.2 și articolul 6.2). 

 

20.4 Moneda în care sunt exprimate situațiile financiare și conversia în euro 

 

Situațiile financiare trebuie întocmite în euro.  

 

Beneficiarii [și terții asociați] a căror contabilitate este realizată într-o altă monedă decât euro 

trebuie să convertească în euro costurile înregistrate în conturile lor, utilizând media cursurilor 

zilnice de schimb publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, calculate 

pentru perioada de raportare corespunzătoare.  

 

Dacă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este publicat niciun curs zilnic de schimb 

valutar pentru moneda în cauză, conversia în euro a costurilor se efectuează pe baza mediei 

cursurilor contabile lunare publicate pe site-ul Comisiei, calculate pentru perioada de 

raportare corespunzătoare.  

 

Beneficiarii [și terții asociați] a căror contabilitate este realizată în euro trebuie să 

convertească în euro costurile suportate într-o altă monedă conform practicilor lor contabile 

obișnuite. 

 

20.5 Limba utilizată în rapoarte  

 

Toate rapoartele (rapoartele științifice și financiare, inclusiv situațiile financiare) trebuie să fie 

prezentate în limba în care este redactat acordul. 

 

20.6 Consecințele neconformării  

 

Dacă rapoartele prezentate 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 principal își încalcă obligația de prezentare a rapoartelor și nu se 

conformează acestei obligații în termen de 30 de zile de la primirea unei înștiințări scrise, 

Agenția poate rezilia acordul (a se vedea articolul 50) sau poate aplica oricare dintre celelalte 

măsuri descrise în capitolul 6. 
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ARTICOLUL 21 — PLĂȚILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ  

 

21.1 Plăți care trebuie efectuate  

 

Următoarele plăți vor fi efectuate către beneficiarul principal: 

 

- o plată de prefinanțare; 

 

- una sau mai multe plăți intermediare, pe baza cererii (cererilor) de plată intermediară 

(a se vedea articolul 20) și 

 

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

 

21.2 Plata de prefinanțare – Valoare – Suma reținută pentru Fondul de garantare 

 

Scopul prefinanțării este de a furniza beneficiarilor 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 beneficiarul principal 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 

specifice (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: În plus, partea din plata de prefinanțare 

aferentă Centrului Comun de Cercetare (JRC) ([a se introduce suma (a se introduce suma în 

litere)]) nu se achită beneficiarului principal, ci este păstrată de Agenție pentru JRC.] 

 

21.3 Plăți intermediare – Valoare – Calcul 

 

Plățile intermediare rambursează costurile eligibile suportate pentru punerea în aplicare a 

acțiunii pe parcursul perioadelor de raportare corespunzătoare. 

 

Agenția va plăti beneficiarului principal suma datorată ca plată intermediară în termen de 90 

de zile de la primirea raportului financiar (a se vedea articolul 20.3), cu excepția cazului în 

care se aplică articolul 47 sau articolul 48. 

 

Plata este condiționată de aprobarea raportului financiar. Aprobarea acestuia nu implică 

recunoașterea conformității, autenticității, integralității sau corectitudinii conținutului său. 

 

Suma datorată ca plată intermediară se calculează de Agenție în următoarele etape: 
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Etapa 1 – Aplicarea ratei de rambursare 

 

Etapa 2 – Limitarea la 90 % din valoarea maximă a grantului  

 

21.3.1 Etapa 1 – Aplicarea ratei de rambursare  

 

Rata de rambursare (a se vedea articolul 5.2) se aplică costurilor eligibile (costuri reale, 

costuri unitare și costuri pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) declarate de beneficiari 

[și de terții asociați] (a se vedea articolul 20) și aprobate de Agenție (a se vedea mai sus), 

pentru perioada de raportare în cauză. 

 

21.3.2 Etapa 2 – Limitarea la 90 % din valoarea maximă a grantului 

 

Valoarea totală a plăților de prefinanțare și intermediare nu trebuie să depășească 90 % din 

valoarea maximă a grantului specificată la articolul 5.1. Valoarea maximă a plății 

intermediare va fi calculată după cum urmează:  

 

{90 % din valoarea maximă a grantului (a se vedea articolul 5.1)  

 

minus 

 

{plata de prefinanțare și plățile intermediare anterioare}}. 

 

21.4 Plata soldului – Valoare – Calcul – Eliberarea sumei reținute pentru Fondul de 

garantare 

 

Plata soldului rambursează partea rămasă din costurile eligibile suportate de beneficiari 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 financiar și a 

raportului științific final (a se vedea articolul 20), cu excepția cazului în care se aplică 

articolul 47 sau articolul 48. 

 

Plata este condiționată de aprobarea raportului financiar și a raportului științific final. 

Aprobarea acestora nu implică recunoașterea conformității, autenticității, integralității sau 

corectitudinii conținutului lor. 

 

Valoarea datorată drept sold este calculată de Agenție prin deducerea valorii totale a plății 

de prefinanțare și a plăților intermediare (dacă este cazul) 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 
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{plata de prefinanțare și plățile intermediare (dacă este cazul) efectuate}}. 

 

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 beneficiarul 

principal, împreună cu suma datorată drept sold;  

 

- dacă soldul este negativ (plata soldului ia 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 principal,  

 

- este negativă, aceasta va fi recuperată. 

 

Cu toate acestea, suma care trebuie plătită poate să fie compensată – fără acordul 

beneficiarilor – cu orice altă sumă datorată de un 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 respectivul beneficiar (a se vedea anexa 2). 

 

21.5 Notificarea sumelor datorate  

 

Când efectuează plățile, Agenția va notifica în mod oficial beneficiarului principal suma 

datorată, specificând dacă aceasta este o plată intermediară sau o plată a soldului.  

 

În ceea ce privește plata soldului, notificarea va specifica și valoarea finală a grantului.  

 

În cazul unei reduceri a grantului sau al recuperării unor sume nejustificate, notificarea va fi 

precedată de procedura contradictorie prevăzută la articolele 43 și 44.  

 

21.6 Moneda utilizată pentru plăți  

 

Agenția va efectua toate plățile în euro.  

 

21.7 Plățile efectuate către beneficiarul principal – Distribuția către beneficiari  

 

Plățile vor fi efectuate către beneficiarul principal.  

 

Plățile către beneficiarul principal vor constitui îndeplinirea obligației de plată a Agenției.  

 

Beneficiarul principal trebuie să distribuie plățile între beneficiari fără întârzieri nejustificate. 

 

Cu toate acestea, prefinanțarea poate fi distribuită doar: 

 

(a) dacă numărul minim de beneficiari stabilit în cererea de propuneri a aderat la acord (a 

se vedea articolul 56) și 

 

(b) între beneficiarii care au aderat la acord (a se vedea articolul 56). 
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21.8 Contul bancar destinat plăților  

 

Toate plățile vor fi efectuate în următorul cont bancar: 

  

 

Denumirea băncii: […]   

Numele complet al titularului contului: […]  

Numărul complet al contului (inclusiv codurile bancare): […]  

[Codul IBAN: […]]
22

 

 

21.9 Costurile aferente transferurilor de plăți  

 

Costurile aferente transferurilor de plăți sunt suportate astfel:  

 

- Agenția suportă comisioanele de transfer percepute de banca sa; 

 

- beneficiarul suportă comisioanele de transfer percepute de banca sa; 

 

- partea care cauzează o repetare a transferului suportă toate costurile aferente 

repetării transferului respectiv. 

 

21.10 Data plății  

 

Plățile realizate de către Agenție se consideră efectuate la data la care sunt debitate în contul 

acesteia.  

 

21.11 Consecințele neconformării  

 

21.11.1 În cazul în care Agenția nu plătește până la termenele de plată stabilite (a se vedea 

mai sus), beneficiarii au dreptul la dobândă penalizatoare la rata aplicată de Banca Centrală 

Europeană (BCE) pentru principalele sale operațiuni de refinanțare în euro („rata de 

referință”), plus trei puncte și jumătate. Rata de referință este rata în vigoare în prima zi a lunii 

în care expiră termenul-limită de plată, astfel cum este publicată în seria C a Jurnalului 

Oficial al Uniunii Europene.  

 

Dacă dobânda penalizatoare este mai mică de sau egală cu 200 EUR, aceasta va fi plătită 

beneficiarului principal doar pe baza unei cereri depuse de acesta în termen de două luni de la 

primirea plății întârziate. 

 

Dobânda penalizatoare nu este datorată dacă toți beneficiarii sunt state membre ale UE 

(inclusiv autorități guvernamentale regionale și locale sau alte organisme publice care 

acționează în numele unui stat membru în scopul prezentului acord). 

 

Suspendarea termenului-limită de plată sau suspendarea plăților (a se vedea articolele 47 și 

48) nu va fi considerată întârziere. 

 

                                                 
22 Codul BIC sau SWIFT se aplică pentru țări în care nu se aplică codul IBAN. 
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Dobânda penalizatoare acoperă perioada cuprinsă între ziua următoare datei scadente a plății 

(a se vedea mai sus) și data plății, inclusiv.  

 

Dobânda penalizatoare nu se ia în considerare în scopul calculării valorii finale a grantului.  

 

21.11.2 Dacă beneficiarul principal 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 sau participarea beneficiarului principal poate să înceteze (a se vedea articolul 50).  

 

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

 

ARTICOLUL 22 — VERIFICĂRI, ANALIZE, AUDITURI ȘI INVESTIGAȚII — 

EXTINDEREA CONSTATĂRILOR 

 

22.1 Verificările, analizele și auditurile efectuate de Agenție și de Comisie 

 

22.1.1 Dreptul de a efectua verificări 

 

Agenția sau Comisia va verifica – pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – 

punerea în aplicare corespunzătoare a acțiunii și respectarea obligațiilor prevăzute în acord, 

inclusiv evaluarea rezultatelor și a rapoartelor.  

 

În acest scop, Agenția sau Comisia poate să fie asistată de persoane sau organisme externe. 

 

De asemenea, Agenția sau Comisia poate să solicite informații suplimentare în conformitate 

cu articolul 17. Agenția sau Comisia poate să solicite beneficiarilor să îi furnizeze în mod 

direct astfel de informații.  

 

Informațiile furnizate trebuie să fie exacte, precise și complete și să fie prezentate în formatul 

solicitat, inclusiv în format electronic. 

 

22.1.2 Dreptul de a efectua analize  

 

Agenția sau Comisia poate – pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – să 

efectueze analize cu privire la punerea în aplicare adecvată a acțiunii (inclusiv evaluarea 

rezultatelor și a rapoartelor), la respectarea obligațiilor prevăzute în acord și la relevanța 

științifică sau tehnologică permanentă a acțiunii.  

 

Analizele pot să fie inițiate într-o perioadă de până la doi ani după plata soldului. Acestea vor 

fi notificate în mod oficial beneficiarului principal sau beneficiarului vizat și vor fi 

considerate inițiate la data notificării oficiale. 

 

Dacă analiza este efectuată cu privire la un terț (a se vedea articolele 10-16), beneficiarul în 

cauză trebuie să informeze terțul.  

 

Agenția sau Comisia poate să efectueze analize în mod direct (utilizând propriul personal) sau 

indirect (recurgând la persoane sau la organisme externe desemnate în acest scop). Aceasta va 

informa beneficiarul principal sau beneficiarul vizat cu privire la identitatea persoanelor sau a 
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organismelor externe. Aceștia au dreptul de a se opune desemnării, din motive de 

confidențialitate comercială.  

 

Beneficiarul principal sau beneficiarul vizat trebuie să furnizeze – în termenul solicitat – orice 

informații și date în plus față de rezultatele și rapoartele deja prezentate (inclusiv informații cu 

privire la utilizarea resurselor). Agenția sau Comisia poate să solicite beneficiarilor să îi 

furnizeze în mod direct astfel de informații.  

 

Beneficiarului principal sau beneficiarului vizat i se poate solicita să participe la reuniuni, 

inclusiv cu experți externi.  

 

În ceea ce privește analizele la fața locului, beneficiarii trebuie să permită accesul la 

amplasamentele și la sediile lor, inclusiv persoanelor sau organismelor externe, și trebuie să se 

asigure că informațiile solicitate sunt puse la dispoziție cu promptitudine. 

 

Informațiile furnizate trebuie să fie exacte, precise și complete și să fie prezentate în formatul 

solicitat, inclusiv în format electronic. 

  

Pe baza constatărilor analizei, va fi elaborat un „raport de analiză”.  

 

Agenția sau Comisia va notifica oficial raportul de analiză beneficiarului principal sau 

beneficiarului vizat, care are la dispoziție 30 de zile pentru a notifica oficial observațiile sale 

(„procedura de analiză contradictorie”).  

 

Analizele (inclusiv rapoartele de analiză) sunt redactate în limba utilizată în acord.  

 

22.1.3 Dreptul de a efectua audituri 

 

Agenția sau Comisia poate – pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – să 

efectueze audituri cu privire la punerea în aplicare corespunzătoare a acțiunii și la respectarea 

obligațiilor prevăzute în acord.  

 

Auditurile pot să fie inițiate în termen de maximum doi ani de la plata soldului. Acestea vor fi 

notificate în mod oficial beneficiarului principal sau beneficiarului vizat și vor fi considerate 

inițiate la data notificării oficiale. 

 

Dacă auditul este efectuat cu privire la un terț (a se vedea articolele 10-16), beneficiarul în 

cauză trebuie să informeze terțul respectiv.  

 

Agenția sau Comisia poate să efectueze audituri în mod direct (utilizând propriul personal) 

sau indirect (recurgând la persoane sau la organisme externe desemnate în acest scop). 

Aceasta va informa beneficiarul principal sau beneficiarul vizat cu privire la identitatea 

persoanelor sau a organismelor externe. Aceștia au dreptul de a se opune desemnării, din 

motive de confidențialitate comercială.  

 

Beneficiarul principal sau beneficiarul vizat trebuie să furnizeze – în termenul solicitat – orice 

informație (inclusiv registre contabile integrale, situații salariale individuale sau alte date cu 

caracter personal) pentru a verifica conformitatea cu acordul. Agenția sau Comisia poate să 

solicite beneficiarilor să îi furnizeze în mod direct astfel de informații. 
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În ceea ce privește auditurile la fața locului, beneficiarii trebuie să permită accesul la 

propriile amplasamente și sedii inclusiv persoanelor sau organismelor externe și trebuie să se 

asigure că informațiile solicitate sunt puse la dispoziție cu promptitudine. 

 

Informațiile furnizate trebuie să fie exacte, precise și complete și să fie prezentate în formatul 

solicitat, inclusiv în format electronic. 

 

Pe baza constatărilor auditului, va fi elaborat un „proiect de raport de audit”.  

 

Agenția sau Comisia va notifica oficial proiectul de raport de audit beneficiarului principal 

sau beneficiarului vizat, care are la dispoziție 30 de zile pentru a notifica oficial observațiile 

sale („procedura de audit contradictoriu”). Această perioadă poate să fie prelungită de 

Comisie sau de Agenție în cazuri justificate. 

 

„Raportul final de audit” va ține seama de observațiile făcute de beneficiarul principal sau 

de beneficiarul vizat. Raportul va fi notificat în mod oficial acestuia.  

 

Auditurile (inclusiv rapoartele de audit) sunt redactate în limba utilizată în acord.  

 

De asemenea, Agenția sau Comisia poate să acceseze documentele statutare ale beneficiarilor 

pentru evaluarea periodică a costurilor unitare sau a valorilor ratei fixe . 

 

22.2 Investigații efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)  

 

În temeiul Regulamentelor nr. 883/2013
23

 și nr. 2185/96
24

 (și în conformitate cu prevederile și 

procedurile acestora), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate – în orice moment 

pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – să efectueze investigații, inclusiv 

verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă au existat cazuri de fraudă, de 

corupție sau de orice altă activitate ilegală de natură să afecteze interesele financiare ale UE.  

 

22.3 Verificările și auditurile efectuate de Curtea de Conturi Europeană (CCE)  

 

În temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al 

articolului 161 din Regulamentul financiar nr. 966/2012
25

, Curtea de Conturi Europeană 

(CCE) poate – în orice moment pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și ulterior – să 

efectueze audituri. 

 

                                                 
23 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 

2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului 

(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 
24 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și 

inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților 

Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 
25 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 

2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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CCE are drept de acces în scopul verificărilor și auditurilor. 

 

22.4 Verificări, analize, audituri și investigații pentru organizații internaționale  

 

[OPȚIUNEA 1, pentru organizațiile internaționale: În conformitate cu regulamentele sale 

financiare, Uniunea Europeană, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 

Curtea de Conturi Europeană (CCE), poate să efectueze, inclusiv la fața locului, verificări, 

analize, audituri și investigații.  

 

Prezentul articol se va aplica în conformitate cu orice acord specific încheiat în această 

privință de către organizația internațională în cauză și Uniunea Europeană.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

22.5 Consecințele constatărilor în urma verificărilor, analizelor, auditurilor și 

investigațiilor – Extinderea constatărilor 

 

22.5.1 Constatări în cazul prezentului grant 

 

Constatările în urma verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor efectuate în 

contextul prezentului grant pot să conducă la respingerea costurilor neeligibile (a se vedea 

articolul 42), la reducerea grantului (a se vedea articolul 43), la recuperarea sumelor 

nejustificate (a se vedea articolul 44) sau la oricare dintre celelalte măsuri descrise la capitolul 

6. 

 

Respingerea costurilor sau reducerea grantului după efectuarea plății soldului va genera o 

valoare finală revizuită a grantului (a se vedea articolul 5.4). 

 

Constatările în urma verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor pot să conducă la 

solicitarea modificării anexei 1 (a se vedea articolul 55).  

 

Verificările, analizele, auditurile sau investigațiile în urma cărora se constată erori sistemice 

sau recurente, nereguli, fraude sau încălcarea obligațiilor pot să genereze consecințe și în 

cazul altor granturi ale UE sau Euratom acordate în condiții similare („extinderea 

constatărilor privind prezentul grant asupra altor granturi”). 

 

Mai mult, constatările unei investigații a OLAF pot să conducă la urmărire penală în temeiul 

legislației naționale. 

 

22.5.2 Constatările în cazul altor granturi  

 

Agenția sau Comisia poate să extindă constatările privind alte granturi asupra prezentului 

grant („extinderea constatărilor privind alte granturi asupra prezentului grant”), dacă: 

 

(a) se constată că, în cazul altor granturi ale UE sau Euratom acordate în condiții similare, 

beneficiarul în cauză a comis erori sistemice sau recurente, nereguli, fraude sau 

încălcarea obligațiilor, care au un impact semnificativ asupra prezentului grant și 
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(b) respectivele constatări sunt notificate în mod oficial beneficiarului vizat – împreună cu 

o listă a granturilor afectate de constatări – nu mai târziu de doi ani de la plata soldului 

prezentului grant.  

 

Extinderea constatărilor poate să conducă la respingerea costurilor (a se vedea articolul 42), la 

reducerea grantului (a se vedea articolul 43), la recuperarea sumelor nejustificate (a se vedea 

articolul 44), la suspendarea plăților (a se vedea articolul 48), la suspendarea punerii în 

aplicare a acțiunii (a se vedea articolul 49) sau la reziliere (a se vedea articolul 50). 

 

22.5.3 Procedură  

 

Agenția sau Comisia va notifica în mod oficial beneficiarului vizat erorile sistemice sau 

recurente, precum și intenția sa de a extinde aceste constatări de audit, împreună cu lista 

granturilor afectate.  

 

22.5.3.1 În cazul în care constatările se referă la eligibilitatea costurilor: notificarea oficială 

va include: 

 

(a) o invitație de prezentare a observațiilor cu privire la lista granturilor afectate de 

constatări; 

 

(b) solicitarea de depunere a situațiilor financiare revizuite aferente tuturor granturilor 

afectate;  

 

(c) rata de corecție pentru extrapolare stabilită de Agenție sau de Comisie pe baza 

erorilor sistemice sau recurente, pentru calcularea sumelor care urmează să fie respinse 

dacă beneficiarul în cauză:  

 

(i)  consideră că depunerea situațiilor financiare revizuite nu este posibilă sau 

realizabilă sau 

 

(ii) nu depune situațiile financiare revizuite.  

 

Beneficiarul vizat are la dispoziție 90 de zile de la primirea notificării să prezinte observațiile, 

situațiile financiare revizuite sau să propună o metodă alternativă de corecție justificată în 

mod corespunzător. Această perioadă poate să fie prelungită de Agenție sau de Comisie în 

cazuri justificate. 

 

Agenția sau Comisia poate declanșa apoi o procedură de respingere în conformitate cu 

articolul 42, pe baza: 

 

- situațiilor financiare revizuite, în cazul în care au fost aprobate; 

 

- metodei alternative de corecție propuse, în cazul în care a fost acceptată 

 

sau 
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- ratei de corecție pentru extrapolare notificate inițial, în cazul în care nu primește nicio 

observație sau nicio situație financiară revizuită, nu acceptă observațiile sau metoda 

alternativă de corecție propusă sau nu aprobă situațiile financiare revizuite. 

 

22.5.3.2 În cazul în care constatările se referă la erori substanțiale, nereguli, fraude sau la o 

încălcare gravă a obligațiilor: notificarea oficială va include: 

 

(a) o invitație de prezentare a observațiilor cu privire la lista granturilor afectate de 

constatările respective și 

 

(b) rata fixă pe care Agenția sau Comisia intenționează să o aplice în conformitate cu 

principiul proporționalității. 

 

Beneficiarul vizat are la dispoziție 90 de zile de la primirea notificării pentru a prezenta 

observații sau pentru a propune o rată fixă alternativă justificată în mod corespunzător.  

 

Agenția sau Comisia poate declanșa apoi o procedură de reducere în conformitate cu articolul 

43, pe baza: 

 

- ratei fixe alternative propuse, în cazul în care a fost acceptată 

 

sau 

 

- ratei fixe notificate inițial, în cazul în care nu primește nicio observație sau nu acceptă 

observațiile ori rata fixă alternativă propusă. 

 

22.6 Consecințele neconformării  

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

toate 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 23 — EVALUAREA IMPACTULUI ACȚIUNII 

 

23.1 Dreptul de a evalua impactul acțiunii 

 

Agenția sau Comisia poate să efectueze evaluări intermediare sau finale asupra impactului 

acțiunii măsurat în raport cu obiectivul programului [UE].  

 

Evaluările pot să fie inițiate pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și în termen de 

maximum [OPȚIUNEA 1, implicită: cinci][OPȚIUNEA 2, pentru granturile cu valoare 

mică: trei] ani de la plata soldului. Evaluarea este considerată inițiată la data notificării 

oficiale a beneficiarului principal sau a beneficiarilor. 
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Agenția sau Comisia poate să efectueze aceste evaluări în mod direct (utilizând propriul 

personal) sau indirect (recurgând la organisme sau la persoane externe pe care le-a autorizat în 

acest sens). 

 

Beneficiarul principal sau beneficiarii trebuie să furnizeze orice informație relevantă pentru 

evaluarea impactului acțiunii, inclusiv informații în format electronic. 

 

23.2 Consecințele neconformării 

 

În cazul în care un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 

prezentului articol, Agenția poate să aplice măsurile descrise în capitolul 6.  

 

 

SECȚIUNEA 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA 

INFORMAȚIILE PREEXISTENTE ȘI LA REZULTATE 

 

SUBSECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE 

 

ARTICOLUL 23a — GESTIONAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE  

 

23a.1 Obligația de a lua măsuri de punere în aplicare a Recomandării Comisiei privind 

gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe  

 

Beneficiarii care sunt universități sau alte organizații publice de cercetare trebuie să ia 

măsurile necesare punerii în aplicare a principiilor stabilite la punctele 1 și 2 din Codul de 

bune practici anexat la Recomandarea Comisiei privind gestionarea proprietății intelectuale în 

activitățile de transfer de cunoștințe
26

.  

 

Aceasta nu modifică obligațiile stabilite în subsecțiunile 2 și 3 din prezenta secțiune. 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că cercetătorii și terții implicați în acțiune cunosc 

respectivele obligații. 

 

23a.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

Agenția poate să aplice oricare dintre măsurile descrise la capitolul 6.  

 

 

SUBSECȚIUNEA 2 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PRIVIND INFORMAȚIILE 

PREEXISTENTE  

 

ARTICOLUL 24 — ACORDUL ASUPRA INFORMAȚIILOR PREEXISTENTE 

 

                                                 
26 Recomandarea Comisiei C (2008) 1329 din 10.4.2008 privind gestionarea proprietății intelectuale în 

activitățile de transfer de cunoștințe și Codul de bune practici pentru universități și alte organizații publice de 

cercetare anexat la recomandare. 
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24.1 Acordul asupra informațiilor preexistente 

 

Beneficiarii trebuie să identifice și să convină (în scris) asupra informațiilor preexistente 

pentru acțiune („acordul asupra informațiilor preexistente”).  

 

„Informații preexistente” înseamnă orice date, cunoștințe sau informații – indiferent de 

natura sau de forma acestora (tangibilă sau intangibilă), inclusiv orice drepturi, cum ar fi 

drepturile de proprietate intelectuală – care sunt:  

 

(a) deținute de beneficiari înainte de aderarea acestora la acord și 

 

(b)  necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii sau pentru exploatarea rezultatelor. 

 

24.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 25 — DREPTURI DE ACCES LA INFORMAȚIILE PREEXISTENTE  
 

25.1 Exercitarea drepturilor de acces – Renunțarea la drepturile de acces – Fără 

drept de sublicență 

 

Pentru exercitarea drepturilor de acces, acest lucru trebuie mai întâi să fie solicitat în scris 

(„cererea de acces”).  

 

„Drepturi de acces” înseamnă drepturi de utilizare a rezultatelor sau a informațiilor 

preexistente în termenii și condițiile stabilite în prezentul acord. 

 

Renunțările la drepturile de acces nu sunt valabile decât dacă sunt prezentate în scris. 

 

Cu excepția cazului în care se convine altfel, drepturile de acces nu includ dreptul de 

sublicență.  

 

25.2 Drepturile de acces ale altor beneficiari pentru executarea propriilor sarcini din 

cadrul acțiunii 

 

Beneficiarii trebuie să își acorde reciproc – fără redevențe – acces la informațiile preexistente 

necesare pentru executarea propriilor sarcini din cadrul acțiunii, cu excepția cazului în care 

beneficiarul care deține informațiile preexistente a realizat – anterior aderării la acord – 

următoarele: 

 

(a) i-a informat pe ceilalți beneficiari asupra faptului că accesul la informațiile sale 

preexistente face obiectul unor restricții sau limitări legale, inclusiv al celor impuse de 

drepturile terților (inclusiv ale personalului) sau 
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(b) a convenit cu ceilalți beneficiari asupra faptului că accesul se face pe bază de 

redevențe.  

 

25.3 Drepturile de acces ale altor beneficiari pentru exploatarea propriilor rezultate 

 

Beneficiarii trebuie să își acorde reciproc – în condiții echitabile și rezonabile – acces la 

informațiile preexistente necesare pentru exploatarea propriilor rezultate, cu excepția cazului 

în care beneficiarul care deține informațiile preexistente i-a informat – anterior aderării la 

acord – pe ceilalți beneficiari asupra faptului că accesul la informațiile sale preexistente face 

obiectul unor restricții sau limitări legale, inclusiv al celor impuse de drepturile terților 

(inclusiv ale personalului). 

 

‘ „Condiții echitabile și rezonabile” înseamnă condiții corespunzătoare, inclusiv eventualii 

termeni financiari sau eventualele condiții de scutire de redevențe, având în vedere 

circumstanțele specifice ale cererii de acces, de exemplu valoarea reală sau potențială a 

rezultatelor sau a informațiilor preexistente pentru care se solicită accesul și/sau sfera de 

aplicare, durata sau alte caracteristici ale exploatării prevăzute. 

 

Se pot prezenta cereri de acces – cu excepția cazului în care se convine altfel – în termen de 

maximum un an de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3.  

 

25.4 Drepturile de acces pentru entitățile afiliate 

 

Cu excepția cazului în care se convine altfel în acordurile interne, accesul la informațiile 

preexistente trebuie acordat, de asemenea — în condiții echitabile și rezonabile (a se vedea 

mai sus; articolul 25.3) și dacă nu face obiectul unor restricții sau limitări legale, inclusiv al 

celor impuse de drepturile terților (inclusiv ale personalului) – și entităților afiliate
27

 cu sediul 

într-un stat membru al UE sau într-o „țară asociată”
28

, dacă acest lucru este necesar pentru 

exploatarea rezultatelor generate de beneficiarii la care acestea sunt afiliate.  

                                                 
27 Pentru definiție, a se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul (2) din Regulamentul nr. 1290/2013 privind 

normele de participare: „entitate afiliată” înseamnă orice entitate juridică care: 

- se află sub controlul direct sau indirect al unui participant sau 

- se află sub același control direct sau indirect ca participantul sau  

- controlează direct sau indirect un participant.  

�„Controlul” poate lua oricare dintre următoarele forme: 

(a) deținerea directă sau indirectă, în cadrul entității juridice în cauză, a peste 50% din valoarea 

nominală a capitalului social emis sau a majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau 

asociaților entității respective; 

(b) deținerea directă sau indirectă, de fapt sau de drept, a unor competențe decizionale în cadrul 

entității juridice în cauză. 

Cu toate acestea, următoarele relații între entități juridice nu constituie în sine relații de control: 

(a) deținerea directă sau indirectă a peste 50 % din valoarea nominală a capitalului social emis sau a 

majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților de către același organism de investiții 

publice, același investitor instituțional sau aceeași societate cu capital de risc; 

(b) entitățile juridice în cauză sunt deținute sau supervizate de același organism public. 
28 Pentru definiție, a se vedea articolul 2 alineatul (1) punctul (3) din Regulamentul nr. 1290/2013 privind 

normele de participare: „țară asociată” înseamnă o țară care nu face parte din UE (țară terță) care este parte 

la un acord internațional încheiat cu Uniunea, după cum se menționează la articolul 7 din Regulamentul nr. 
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Cu excepția cazului în care se convine altfel (a se vedea mai sus; articolul 25.1), entitatea 

afiliată în cauză trebuie să înainteze cererea direct beneficiarului care deține informațiile 

preexistente. 

 

Cererile de acces pot să fie prezentate – cu excepția cazului în care se convine altfel – în 

termen de maximum un an de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3.  

 

25.5 Drepturile de acces pentru terți  

 

Nu se aplică 

 

25.6 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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. 

 

 

SUBSECȚIUNEA 3 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII REFERITOARE LA REZULTATE 

 

ARTICOLUL 26 — DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA REZULTATELOR  

 

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 

 

Doi sau mai mulți beneficiari dețin în comun proprietatea asupra rezultatelor dacă:  

 

(a) le-au generat în comun și 

 

(b) nu este posibil: 

 

(i) să se determine contribuția corespunzătoare fiecărui beneficiar sau 

 

                                                                                                                                                         
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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(ii) ca rezultatele să fie separate în scopul solicitării, obținerii sau menținerii 

protecției lor (a se vedea articolul 27). 

 

Coproprietarii trebuie să convină (în scris) asupra alocării și termenilor de exercitare a 

proprietății comune („acord de coproprietate”), pentru a asigura respectarea obligațiilor care 

le revin în temeiul prezentului acord.  

 

Cu excepția cazului în care se convine altfel în acordul de coproprietate, fiecare coproprietar 

poate să acorde unor terți licențe neexclusive pentru exploatarea rezultatelor deținute în 

comun (fără drept de sublicență) dacă ceilalți coproprietari primesc: 

 

(a) o notificare cu cel puțin 45 de zile în avans și 

 

(b) o compensație rezonabilă și echitabilă. 

 

După ce rezultatele au fost generate, coproprietarii pot să convină (în scris) să aplice un alt 

regim decât proprietatea comună (cum ar fi, de exemplu, transferul către un proprietar unic 

(se vedea articolul 30), cu drepturi de acces pentru ceilalți). 

 

26.3 Drepturile terților (inclusiv ale personalului și ale cercetătorului [cercetătorilor] 

principal[i])  

 

În cazul în care terții (inclusiv personalul și cercetătorul [cercetătorii] principal[i]) pot să 

revendice drepturi asupra rezultatelor, beneficiarul vizat trebuie să se asigure că respectă 

obligațiile care îi revin în baza prezentului acord. 

 

Dacă un terț generează rezultatele pentru un beneficiar, beneficiarul în cauză 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 vizat, dreptul de proprietate asupra 

rezultatelor pentru a le proteja, dacă un beneficiar 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 

 

(c) beneficiarul intenționează să transfere rezultatele unui alt beneficiar sau unui terț cu 

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

lucru în mod oficial Agenției și, în același timp, trebuie 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 vizat 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 vizat, dreptul de proprietate asupra 

rezultatelor pentru a le proteja, dacă un beneficiar 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. 

 

Un beneficiar 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 vizat în termen de 45 de zile de la primirea notificării 

acestuia. 

 

26.5 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 27 — PROTECȚIA REZULTATELOR — VIZIBILITATEA 

FINANȚĂRII UE 

 

27.1 Obligația generală de a proteja rezultatele 
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Fiecare beneficiar trebuie să examineze posibilitatea protejării rezultatelor sale și trebuie să le 

protejeze în mod adecvat – pentru o perioadă corespunzătoare și cu o acoperire teritorială 

corespunzătoare – dacă: 

 

(a) se poate estima în mod rezonabil că rezultatele urmează să fie exploatate din punct de 

vedere comercial sau industrial și 

 

(b) protejarea lor este posibilă, rezonabilă și justificată (date fiind circumstanțele). 

 

Când ia o decizie cu privire la protecție, beneficiarul trebuie să ia în considerare interesele 

sale legitime și interesele legitime (în special cele comerciale) ale celorlalți beneficiari. 

 

27.2 Dreptul de proprietate al Agenției pentru a proteja rezultatele 

 

Dacă un beneficiar intenționează să nu își protejeze rezultatele, să înceteze protejarea acestora 

sau să nu urmărească prelungirea protecției, Agenția poate – în anumite condiții (a se vedea 

articolul 26.4) – să își asume dreptul de proprietate pentru a asigura protejarea (continuă) a 

acestora. 

 

27.3 Informarea cu privire la finanțarea UE  

 

Cererile de protejare a rezultatelor (inclusiv cererile de brevete) înaintate de un beneficiar sau 

în numele acestuia trebuie — cu excepția cazului în care Agenția solicită sau convine altfel 

sau în care acest lucru este imposibil — să includă următoarele: 

 
„Proiectul care a condus la prezenta cerere 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])”. 

 

27.4 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 măsurile descrise în 

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 28 — EXPLOATAREA REZULTATELOR  

 

28.1 Obligația de a exploata rezultatele 

 

Fiecare beneficiar trebuie, în termen de maximum patru ani de la încheierea perioadei 

prevăzute la articolul 3, să adopte măsuri cu scopul de a asigura „exploatarea” rezultatelor 

sale (fie în mod direct, fie în mod indirect, în special prin transfer sau prin acordare de licențe; 

a se vedea articolul 30), prin:  

 

(a) utilizarea lor în alte activități de cercetare (neincluse în acțiune);  
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(b) dezvoltarea, crearea sau comercializarea unui produs sau a unui proces; 

 

(c) crearea și furnizarea unui serviciu sau 

 

(d) utilizarea lor în activități de standardizare. 

 

[OPȚIUNE pentru obligațiile suplimentare de exploatare în cazul în care acestea sunt 

prevăzute în programul de lucru: În plus, beneficiarii trebuie să respecte, timp de până la 

patru ani după încheierea perioadei prevăzute la articolul 3, obligațiile suplimentare de 

exploatare prevăzute în anexa 1.] 

 

Aceasta nu modifică obligațiile în materie de securitate prevăzute la articolul 37, care se 

aplică în continuare.  

 

28.2 Rezultate care ar putea contribui la standarde europene sau internaționale – 

Informarea privind finanțarea UE 

 

[OPȚIUNE pentru rezultatele care ar putea contribui la standarde, în cazul în care au fost 

prevăzute în programul de lucru: Dacă se poate estima în mod rezonabil că rezultatele vor 

contribui la standarde europene sau internaționale, beneficiarii vizați trebuie — în termen de 

maximum patru ani de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3 — să informeze în 

acest sens Agenția.]  

 

Dacă rezultatele sunt încorporate într-un standard, beneficiarii vizați trebuie, cu excepția 

cazului în care Agenția solicită sau convine altfel sau în care acest lucru este imposibil, să 

ceară organismului de standardizare să includă în (informațiile referitoare la) standard 

următoarea declarație: 

 
„Rezultatele încorporate în prezentul standard au 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])”. 

 

28.3 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

grantul poate fi redus în conformitate cu articolul 43.  

 

De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsurile descrise în 

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 29 — DISEMINAREA REZULTATELOR — ACCESUL DESCHIS — 

VIZIBILITATEA FINANȚĂRII UE 

 

29.1 Obligația de a disemina rezultatele  

 

Dacă acest lucru nu contravine intereselor sale legitime, fiecare beneficiar trebuie, cât mai 

curând posibil, să își �„disemineze” rezultatele, făcându-le cunoscute publicului prin 

intermediul unor mijloace adecvate (altele decât cele generate de protejarea sau de 
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exploatarea rezultatelor), inclusiv prin publicații științifice (în orice mijloace de comunicare în 

masă). 

 

[OPȚIUNE pentru obligațiile suplimentare de diseminare în cazul în care acestea sunt 

prevăzute în programul de lucru: În plus, beneficiarii trebuie să respecte obligațiile 

suplimentare de diseminare prevăzute în anexa 1.] 

 

[OPȚIUNE pentru obligațiile suplimentare de diseminare legate de interoperabilitate, în 

cazul în care au fost prevăzute în programul de lucru: În plus, beneficiarii trebuie – în 

termen de maximum patru ani de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3 – să 

disemineze toate specificațiile tehnice ale rezultatelor care sunt necesare pentru 

interoperabilitate.] 

 

[OPȚIUNE pentru obligațiile suplimentare de diseminare legate de interoperabilitatea 

transfrontalieră, în cazul în care au fost prevăzute în programul de lucru: În plus, 

beneficiarii trebuie – în termen de maximum patru ani de la încheierea perioadei prevăzute la 

articolul 3 – să disemineze rezultatele legate de interoperabilitatea transfrontalieră (a se 

vedea anexa 1) și toate rezultatele necesare pentru interoperabilitatea transfrontalieră (în 

special, specificațiile tehnice comune și componentele software).] 

 

Aceasta nu modifică obligația de a proteja rezultatele prevăzută la articolul 27, obligațiile de 

confidențialitate prevăzute la articolul 36, obligațiile de securitate prevăzute la articolul 37 sau 

obligațiile de protejare a datelor cu caracter personal prevăzute la articolul 39, toate acestea 

aplicându-se în continuare.  

 

Un beneficiar care intenționează să își disemineze rezultatele trebuie să trimită celorlalți 

beneficiari o notificare cu cel puțin 45 de zile în prealabil – cu excepția cazului în care se 

convine altfel –, împreună cu informații suficiente referitoare la rezultatele pe care le va 

disemina.  

 

Orice alt beneficiar poate prezenta obiecții în termen de 30 de zile de la primirea notificării – 

cu excepția cazului în care se convine altfel –, dacă poate demonstra că interesele sale 

legitime în ceea ce privește rezultatele sau informațiile preexistente ar fi prejudiciate 

semnificativ. În astfel de cazuri, diseminarea nu poate avea loc decât dacă se iau măsuri 

corespunzătoare pentru protejarea respectivelor interese legitime.  

 

Dacă un beneficiar intenționează să nu își protejeze rezultatele, poate fi necesar – în anumite 

condiții (a se vedea articolul 26.4.1) – ca acesta să notifice acest lucru, în mod oficial, 

Agenției înainte ca diseminarea să aibă loc. 

 

29.2 Accesul deschis la publicațiile științifice 

 

Fiecare beneficiar trebuie să asigure accesul deschis (acces gratuit online pentru orice 

utilizator) la toate publicațiile științifice evaluate inter pares referitoare la rezultatele sale.  

 

În special, acesta trebuie: 

 

(a) să depună, cât mai curând posibil, dar cel mai târziu la data publicării, o copie 

electronică, ce poate fi citită automat, a versiunii publicate sau a manuscrisului final 
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evaluat inter pares și acceptat spre publicare, într-un depozit de date destinat 

publicațiilor științifice. 

 

Mai mult, beneficiarul trebuie să încerce să depună, în același timp, datele de cercetare 

necesare pentru validarea rezultatelor prezentate în publicațiile științifice depuse; 

 

(b) să asigure – prin intermediul depozitului de date – accesul deschis la publicația 

depusă, cel mai târziu: 

 

(i) la data publicării, dacă este disponibilă gratuit o versiune electronică, prin 

intermediul editorului sau 

 

(ii) în termen de șase luni de la publicare (douăsprezece luni în cazul publicațiilor 

din domeniul științelor sociale și umaniste), în orice alt caz; 

 

(c) să asigure accesul deschis – prin intermediul depozitului de date – la metadatele 

bibliografice care identifică publicația depozitată, care trebuie să includă un cod de 

identificare permanent. 

 

29.3 Accesul deschis la datele de cercetare 

 

[OPȚIUNEA 1, pentru acțiunile care participă la proiectul-pilot privind datele de cercetare 

deschise (în conformitate cu prevederile programului de lucru al CEC): în ceea ce privește 

datele digitale de cercetare generate în cadrul acțiunii („datele”), beneficiarii trebuie: 

 

(a) să depună într-un depozit de date de cercetare și să ia toate măsurile pentru a permite 

terților să aibă acces la elementele de mai jos, să le consulte, să le exploateze, să le 

reproducă și să le disemineze – în mod gratuit pentru orice utilizator: 

 

(i) datele, inclusiv metadatele asociate, necesare validării cât mai curând posibil 

a rezultatelor prezentate în publicațiile științifice; 

 

(ii) alte date, inclusiv metadatele asociate, astfel cum se specifică în planul de 

gestionare a datelor; 

 

(b) să furnizeze – prin intermediul depozitului de date – informații cu privire la 

instrumentele și la mijloacele aflate la dispoziția beneficiarilor și necesare pentru 

validarea rezultatelor (și – dacă este posibil – să furnizeze ei înșiși instrumentele și 

mijloacele respective). 

 

Aceasta nu modifică obligația de a proteja rezultatele prevăzută la articolul 27, obligațiile de 

confidențialitate prevăzute la articolul 36, obligațiile de securitate prevăzute la articolul 37 

sau obligațiile de protejare a datelor cu caracter personal prevăzute la articolul 39, toate 

acestea aplicându-se în continuare.  

 

În mod excepțional, beneficiarii nu sunt nevoiți să asigure accesul deschis la anumite părți 

ale datelor lor de cercetare dacă îndeplinirea unuia dintre obiectivele acțiunii, astfel cum este 

descris în anexa 1, ar fi periclitată de acordarea accesului deschis la respectivele părți ale 
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datelor de cercetare. În acest caz, planul de gestionare a datelor trebuie să includă motivele 

pentru neacordarea accesului.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

29.4 Informarea privind finanțarea UE – Obligația și dreptul de utilizare a emblemei 

UE și a siglei CEC 

 

Cu excepția cazului în care Agenția solicită sau convine altfel sau în care acest lucru este 

imposibil, orice diseminare a rezultatelor (sub orice formă, inclusiv în format electronic) 

trebuie: 

 

(a) să afișeze emblema UE și sigla CEC și  

 

(b) să includă următorul text: 

 
„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])”. 

 

Când sunt afișate împreună cu o altă siglă, emblema UE și sigla CEC trebuie evidențiate în 

mod adecvat.  

 

În scopul respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului articol, beneficiarii pot să 

utilizeze emblema UE și sigla CEC fără obținerea prealabilă a aprobării din partea Agenției. 

 

Totuși, aceasta nu le dă dreptul de utilizare exclusivă.  

 

În plus, beneficiarii nu își pot însuși emblema UE, sigla CEC sau orice altă siglă sau marcă 

înregistrată similară, nici prin înregistrare și nici prin alte metode. 

 

29.5 Declinarea responsabilității Agenției 

 

Orice diseminare a rezultatelor trebuie să indice faptul că reflectă doar punctul de vedere al 

autorului și faptul că Agenția nu este responsabilă pentru nici un fel de utilizare care ar putea 

fi dată informației conținute. 

 

29.6 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 măsurile descrise în 

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 30 — TRANSFERUL REZULTATELOR ȘI ACORDAREA DE 

LICENȚE CU PRIVIRE LA ACESTEA 

 

30.1 Transferul dreptului de proprietate 
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Fiecare beneficiar poate să transfere dreptul de proprietate asupra rezultatelor sale. 

 

Însă acesta trebuie să se asigure că obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 26.2, 26.4, 27, 

28, 29, 30 și 31 se aplică și noului proprietar, precum și că respectivul proprietar nou trebuie 

să transmită aceste obligații în cazul oricărui transfer ulterior.  

 

Aceasta nu modifică obligațiile în materie de securitate prevăzute la articolul 37, care se 

aplică în continuare.  

 

Cu excepția cazului în care se convine (în scris) altfel pentru terți identificați în mod special 

sau în care acest lucru este imposibil în temeiul legilor privind fuziunile și achizițiile, 

aplicabile la nivelul UE și la nivel național, un beneficiar care intenționează să transfere 

dreptul de proprietate asupra rezultatelor trebuie să trimită o notificare cu cel puțin 45 de zile 

(sau mai puține, dacă se convine în scris) în prealabil celorlalți beneficiari care mai dețin (sau 

care mai pot solicita) drepturi de acces la rezultate. Această notificare trebuie să includă 

informații suficiente cu privire la noul proprietar încât să permită oricărui beneficiar vizat să 

evalueze efectele asupra drepturilor sale de acces. 

 

Cu excepția cazului în care se convine (în scris) altfel pentru anumiți terți identificați în mod 

special, orice alt beneficiar poate să prezinte obiecții în termen de 30 de zile (sau mai puține, 

dacă se convine în scris) de la primirea notificării, dacă poate să demonstreze că transferul ar 

influența negativ drepturile sale de acces. În acest caz, transferul nu poate avea loc până când 

nu se ajunge la un acord între beneficiarii în cauză. 

 

30.2 Acordarea licențelor 

 

Fiecare beneficiar poate să acorde licențe pentru rezultatele sale (sau poate să acorde în alt fel 

dreptul de exploatare a acestora), dacă: 

 

(a) acest fapt nu aduce atingere drepturilor de acces prevăzute la articolul 31 și 

 

(b) [OPȚIUNEA 1, în cazul în care anexa 1 prevede obligații suplimentare de 

exploatare: beneficiarul își respectă obligațiile suplimentare de exploatare (a se 

vedea articolul 28.1 și anexa 1)] [OPȚIUNEA 2: nu se aplică]. 

 

Pe lângă literele (a) și (b), se pot acorda licențe exclusive pentru rezultate doar dacă toți 

ceilalți beneficiari vizați au renunțat la drepturile lor de acces (a se vedea articolul 31.1). 

 

Aceasta nu modifică obligațiile de diseminare prevăzute la articolul 29 sau obligațiile de 

securitate prevăzute la articolul 37, care se aplică în continuare.  

 

30.3 Dreptul Agenției de a prezenta obiecții cu privire la transferuri sau la acordarea 

de licențe 

 

[OPȚIUNEA 1, pentru granturile UE: Agenția poate – în termen de maximum patru ani de 

la încheierea perioadei specificate în articolul 3 – să prezinte obiecții cu privire la un transfer 

al dreptului de proprietate asupra rezultatelor sau la acordarea de licențe exclusive pentru 

rezultate dacă: 
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(a) transferul sau acordarea de licențe se face în favoarea unui terț cu sediul într-un stat 

care nu este membru al UE și care nu este asociat la programul Orizont 2020 și 

 

(b) Agenția consideră că transferul sau licența nu este în conformitate cu interesele UE 

referitoare la competitivitate sau nu este compatibil(ă) cu principiile etice sau cu 

considerentele de securitate. 

 

Un beneficiar care intenționează să transfere dreptul de proprietate sau să acorde o licență 

exclusivă trebuie să notifice acest lucru în mod oficial Agenției înainte să aibă loc transferul 

sau acordarea de licențe, precum și:  

 

- să identifice rezultatele specifice în cauză; 

 

- să descrie în detaliu noul proprietar sau noul deținător al licenței și exploatarea 

planificată sau potențială a rezultatelor și  

 

- să includă o evaluare motivată a impactului probabil al transferului sau al licenței 

asupra competitivității UE și compatibilitatea acestuia (acesteia) cu principiile 

etice și cu considerentele de securitate. 

 

Agenția poate să solicite informații suplimentare. 

 

În cazul în care Agenția decide să prezinte obiecții cu privire la un transfer sau la o licență 

exclusivă, aceasta trebuie să notifice în mod oficial acest lucru beneficiarului vizat în termen 

de 60 de zile de la primirea notificării (sau a oricărei informații suplimentare pe care a 

solicitat-o).  

 

Niciun transfer sau nicio acordare de licențe nu poate avea loc în următoarele cazuri: 

 

- în așteptarea deciziei Agenției, în termenul specificat anterior; 

 

- în cazul în care Agenția prezintă obiecții; 

 

- până la îndeplinirea condițiilor, în cazul în care obiecția Agenției este însoțită de 

condiții.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

30.4 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 măsurile descrise în 

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 31 — DREPTURI DE ACCES LA REZULTATE 
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31.1 Exercitarea drepturilor de acces – Renunțarea la drepturile de acces – Fără 

drept de sublicență 

 

Se aplică condițiile stabilite la articolul 25.1. 

 

Obligațiile prevăzute în prezentul articol nu modifică obligațiile de securitate prevăzute la 

articolul 37, care se aplică în continuare.  

 

31.2 Drepturile de acces ale altor beneficiari pentru executarea propriilor sarcini din 

cadrul acțiunii 

 

Beneficiarii trebuie să își acorde reciproc – fără să perceapă redevențe – acces la rezultatele 

necesare pentru punerea în aplicare a propriilor lor sarcini din cadrul acțiunii.  

 

31.3 Drepturile de acces ale altor beneficiari pentru exploatarea propriilor rezultate 

 

Beneficiarii trebuie să își acorde reciproc, în condiții echitabile și rezonabile (a se vedea 

articolul 25.3), accesul la rezultatele necesare pentru exploatarea propriilor rezultate.  

 

Se pot prezenta cereri de acces – cu excepția cazului în care se convine altfel – în termen de 

maximum un an de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3.  

 

31.4 Drepturile de acces ale entităților afiliate 

 

Cu excepția cazului în care se convine altfel în acordurile interne, accesul la rezultate trebuie 

acordat – în condiții echitabile și rezonabile (a se vedea articolul 25.3) – și entităților afiliate 

cu sediul într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată, dacă acest lucru le este necesar 

respectivelor entități pentru exploatarea rezultatelor generate de beneficiarii la care acestea 

sunt afiliate.  

 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel (a se vedea mai sus; articolul 31.1), entitatea 

afiliată în cauză trebuie să înainteze orice astfel de cerere direct beneficiarului care deține 

rezultatele.  

 

Se pot prezenta cereri de acces – cu excepția cazului în care se convine altfel – în termen de 

maximum un an de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 3. 

 

31.5 Drepturile de acces pentru instituții, organisme, birouri sau agenții ale UE și 

pentru statele membre ale UE  

 

[OPȚIUNEA 1, implicită pentru granturile UE: Beneficiarii trebuie să acorde acces la 

rezultatele lor – fără să perceapă 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. 
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Acest lucru nu modifică dreptul de utilizare a oricărui material, document sau informație 

primită de la beneficiari pentru activitățile de comunicare și de publicitate (a se vedea 

articolul 38.2).] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

31.6 Drepturile de acces ale cercetătorului [cercetătorilor] principal[i]  

 

Beneficiarii trebuie să [îi][le] acorde cercetătorului [cercetătorilor] principal[i] – fără să 

perceapă redevențe – acces la rezultatele necesare pentru punerea în aplicare a activităților 

[sale][lor] din cadrul acțiunii. 

 

31.7 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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. 

 

 

SECȚIUNEA 4 ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 

ARTICOLUL 32 — CONDIȚIILE DE LUCRU ALE CERCETĂTORULUI 

[CERCETĂTORILOR] PRINCIPAL[I] ȘI ALE ECHIPEI 

[SALE][LOR] 

 

32.1 Obligațiile față de cercetătorul [cercetătorii] principal[i] și față de echipa 

[sa]/[lor]  

 

Beneficiarii trebuie să asigure următoarele condiții de lucru pentru cercetătorul [cercetătorii] 

principal[i] și pentru echipa [sa][lor]:  

 

(a) să ia toate măsurile pentru a pune în aplicare principiile stabilite în Recomandarea 

Comisiei privind Carta Europeană pentru cercetători și Codul de conduită pentru 

recrutarea cercetătorilor
29

 – în special în legătură cu condițiile de lucru, cu procesele 

transparente de recrutare bazate pe merite și cu dezvoltarea carierei – și să se asigure 

că cercetătorul [cercetătorii] principal[i] și terții implicați în acțiune cunosc 

respectivele obligații; 

 

(b) să încheie – înainte de semnarea acordului – un „acord suplimentar” cu cercetătorul 

[cercetătorii] principal[i], în care să se specifice: 

 

(i) obligația beneficiarului de a-și îndeplini obligațiile prevăzute în acord; 

 

                                                 
29 Recomandarea Comisiei nr. 2005/251/CE din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și 

Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (JO L 75, 22.3.2005, p. 67). 
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(ii) obligația cercetătorului principal [OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC 

cu mai mult de un cercetător principal: referent] de a supraveghea punerea în 

aplicare a acțiunii din punct de vedere științific și tehnologic [OPȚIUNE 

pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de un cercetător principal: și 

obligația celuilalt [celorlalți] cercetător [cercetători] principal[i] de a 

supraveghea punerea în aplicare a părții sale din acțiune din punct de vedere 

științific și tehnologic și de a contribui la punerea în aplicare corespunzătoare 

a acțiunii globale]; 

 

(iii) obligația cercetătorului principal [OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC 

cu mai mult de un cercetător principal: referent] de a își asuma răspunderea 

pentru rapoartele științifice prezentate beneficiarului și de a contribui la 

raportarea financiară [OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai 

mult de un cercetător principal: și obligația celuilalt (celorlalți) cercetător 

(cercetători) principal(i) de a contribui la rapoartele științifice și financiare]; 

 

(iv) obligația cercetătorului principal de a respecta termenele asumate pentru 

punerea în aplicare a acțiunii, așa cum se prevede în anexa 1; 

 

(v) obligația cercetătorului principal de a aplica practicile de management 

obișnuite ale beneficiarului; 

 

(vi) obligația cercetătorului principal de a informa imediat beneficiarul principal 

[OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de un cercetător 

principal: și, dacă este cazul, pe beneficiarul său și pe celălalt (ceilalți) 

cercetător(i) principal(i)] în legătură cu orice evenimente sau circumstanțe 

care ar putea afecta acordul (a se vedea articolul 17), cum ar fi: 

 

- transferul planificat al acțiunii (sau a unei părți a acesteia) către un nou 

beneficiar (a se vedea articolul 56a);  

 

- orice motive personale care ar afecta punerea în aplicare a acțiunii; 

 

- orice modificări ale informațiilor care au fost utilizate ca bază pentru 

semnarea acordului suplimentar;  

 

- orice modificări ale informațiilor care au fost utilizate ca bază pentru 

acordarea grantului; 

 

(vii) obligația cercetătorului principal de a asigura vizibilitatea finanțării UE în 

comunicări sau publicații, precum și în cererile de protejare a rezultatelor (a se 

vedea articolele 27, 28, 29 și 38);  

 

(viii) obligația cercetătorului principal de a proteja drepturile de proprietate 

intelectuală ale beneficiarului pe durata punerii în aplicare a acțiunii și ulterior; 

 

(ix) obligația cercetătorului principal de a păstra confidențialitatea (a se vedea 

articolul 36); 
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(x) în cazul unui transfer al acțiunii (sau al unei părți a acesteia) către un nou 

beneficiar (a se vedea articolul 56a): obligația cercetătorului principal: 

 

- de a supune atenției beneficiarului principal [OPȚIUNE pentru SyG și alte 

granturi CEC cu mai mult de un cercetător principal: și, dacă este cazul, 

beneficiarului propriu] (în scris) măsura în care acțiunea va fi transferată și 

detaliile acordului de transfer [OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi 

CEC cu mai mult de un cercetător principal: și, în cazul în care transferul 

este realizat de celălalt (unul dintre ceilalți) cercetător(i) principal(i), 

obligația cercetătorului principal referent de a verifica dacă cercetătorul 

principal a informat în acest sens beneficiarul propriu și beneficiarul 

principal]; 

 

- de a furniza beneficiarului principal [OPȚIUNE pentru SyG și alte 

granturi CEC cu mai mult de un cercetător principal: și, dacă este cazul, 

beneficiarului propriu] o situație cu rezultatele detaliate ale cercetării până 

în momentul transferului; 

 

(xi) dreptul Comisiei și al Agenției, al Curții de Conturi Europene (CCE) și al 

Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) de a-și exercita drepturile în 

temeiul articolelor 22 și 23 și față de cercetătorul principal; 

 

(xii) legislația aplicabilă și țara în care trebuie să se soluționeze litigiile; 

 

(c) să îi [le] furnizeze cercetătorului [cercetătorilor] principal[i] o copie a acordului 

semnat; 

 

(d) să garanteze independența științifică a cercetătorului [cercetătorilor] principal[i], în 

special în ceea ce privește: 

 

(i) utilizarea bugetului pentru atingerea obiectivelor științifice; 

 

(ii) autoritatea de a publica în calitate de autor principal și de a-i invita drept 

coautori pe cei care au contribuit în mod substanțial la munca realizată; 

 

(iii) pregătirea rapoartelor științifice în cadrul acțiunii; 

 

(iv) selectarea și supervizarea celorlalți membri ai echipei (găzduiți [și angajați] de 

către beneficiar sau de către alte entități juridice), în funcție de profilurile 

necesare pentru desfășurarea cercetării și în conformitate cu practicile de 

management obișnuite ale beneficiarului;  

 

(v) posibilitatea de a solicita finanțări în mod independent; 

 

(vi) accesul la spațiul și la instalațiile adecvate pentru desfășurarea cercetării; 

 

(e) să asigure – pe durata punerii în aplicare a acțiunii – sprijin în cercetare cercetătorului 

[cercetătorilor] principal[i] și membrilor echipei [sale][lor] (în ceea ce privește 
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infrastructura, echipamentele, drepturile de acces, produsele și alte servicii necesare 

pentru desfășurarea cercetării); 

 

(f) să sprijine cercetătorul [cercetătorii] principal[i] și să asigure asistența administrativă, 

în special în ceea ce privește: 

 

(i) managementul general al activității și al echipei; 

 

(ii) elaborarea rapoartelor științifice, în special asigurându-se că membrii echipei îi 

[le] transmit cercetătorului [cercetătorilor] principal[i] rezultatele lor 

științifice; 

 

(iii) raportarea financiară, în special prin furnizarea de informații financiare clare și 

la timp; 

 

(iv) aplicarea practicilor de management obișnuite ale beneficiarului; 

 

(v) logistica generală a acțiunii; 

 

(vi) accesul la sistemul electronic de schimb (a se vedea articolul 52); 

 

(g) să informeze imediat (în scris) cercetătorul [cercetătorii] principal[i] cu privire la 

orice evenimente sau situații care ar putea afecta acordul (a se vedea articolul 17); 

 

(h) să se asigure că cercetătorul [cercetătorii] principal[i] dispun[e] de: 

 

(i) condiții adecvate pentru concediul anual, medical și pentru creșterea copilului; 

 

(ii) standarde corespunzătoare de sănătate și siguranță la locul de muncă; 

 

(iii) asigurare corespunzătoare în cadrul regimului general de asigurări sociale, cum 

ar fi dreptul la pensie; 

 

(i) să permită transferul acordului către un nou beneficiar („portabilitate”; a se vedea 

articolul 56a). 

 

32.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 33 — EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI 

 

33.1 Obligația de a viza egalitatea de șanse între femei și bărbați 
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În cadrul punerii în aplicare a acțiunii, beneficiarii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru 

promovarea egalității de șanse între femei și bărbați. Ei trebuie să urmărească, în măsura în 

care este posibil, un echilibru între femei și bărbați la toate nivelurile personalului afectat 

acțiunii, inclusiv la nivel de supraveghere și de conducere. 
 

33.2 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

Agenția poate să aplice oricare dintre măsurile descrise la capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 34 — ETICA ȘI INTEGRITATEA CERCETĂRII 

 

34.1 Obligația de a se conforma principiilor etice și de integritate a cercetării 

 

Beneficiarii trebuie să execute acțiunea în conformitate cu: 

 

(a) principiile etice (inclusiv cu cele mai înalte standarde de integritate a cercetării) 

 

și  

 

(b)  legislația internațională, a UE și națională aplicabilă.  

 

Nu se va acorda finanțare pentru activități realizate în afara UE dacă acestea sunt interzise în 

toate statele membre și nici pentru activități care distrug embrioni umani (de exemplu, în 

vederea obținerii de celule stem).  

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că activitățile din cadrul acțiunii sunt axate exclusiv pe 

aplicații civile. 

 

Beneficiarii trebuie să se asigure că activitățile din cadrul acțiunii: 

 

(a) nu urmăresc clonarea umană în scopuri de reproducere; 

 

(b) nu intenționează să modifice moștenirea genetică a ființelor umane astfel încât aceste 

modificări să poată deveni ereditare (cu excepția cercetării referitoare la tratamentul 

cancerului gonadelor, care poate fi finanțată) sau 

 

(c) nu sunt destinate să creeze embrioni umani doar în scopul cercetării sau în scopul 

recoltării de celule stem, inclusiv prin intermediul transferului nuclear de celule 

somatice. 

 

Beneficiarii trebuie să respecte cele mai înalte standarde de integritate a cercetării — astfel 

cum sunt prevăzute, de exemplu, în Codul de conduită european pentru integritatea în 

cercetare
30

. 

                                                 
30 Codul de conduită european pentru integritatea în cercetare al ALLEA (All European Academies) și ESF 

(Fundația Europeană pentru Știință) din martie 2011.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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Aceasta implică în special respectarea următoarelor principii esențiale: 

 

- onestitate; 

 

- caracter demn de încredere; 

 

- obiectivitate; 

 

- imparțialitate; 

 

- comunicare deschisă; 

 

- obligația de diligență; 

 

- spirit echitabil și 

 

- simțul răspunderii față de generațiile următoare de oameni de știință. 

 

Aceasta înseamnă că beneficiarii trebuie să se asigure că persoanele care îndeplinesc sarcini 

de cercetare:  

 

- își prezintă intențiile și obiectivele de cercetare într-un mod onest și transparent; 

 

- își proiectează minuțios activitatea de cercetare și o desfășoară într-un mod fiabil, 

ținând seama și de impactul social al acesteia; 

 

- utilizează tehnici și metodologii (inclusiv pentru colectarea și gestionarea datelor) care 

sunt adecvate pentru domeniul sau domeniile implicate; 

 

- acordă atenția cuvenită subiecților cercetării, indiferent dacă aceștia sunt ființe umane, 

animale, mediul înconjurător sau obiecte culturale; 

 

- asigură diseminarea cu obiectivitate, acuratețe și imparțialitate a rezultatelor; 

 

- permit — [OPȚIUNE pentru acțiunile care participă la proiectul-pilot privind datele 

de cercetare deschise: pe lângă obligațiile de acces deschis în temeiul articolului 

29.3] în măsura posibilului și ținând seama de interesele legitime ale beneficiarilor — 

acces la datele de cercetare, pentru a permite reproducerea cercetării; 

 

- includ referințele necesare la munca lor și la cea a altor cercetători; 

 

- se abțin de la orice formă de plagiat, falsificare sau fabricare a datelor; 
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- evită dubla finanțare, conflictele de interese și declarațiile false privind calificările, 

precum și orice altă formă de conduită neadecvată în cercetare. 

 

34.2 Activități care generează probleme etice 

 

Activitățile care generează probleme etice trebuie să respecte „cerințele de etică” prevăzute 

ca rezultate în anexa 1.  

 

Înainte de începerea unei activități care generează o problemă etică, fiecare beneficiar trebuie 

să fi obținut: 

 

(a) orice aviz al unei comisii de etică solicitat în temeiul legislației naționale și 

 

(b) orice notificare sau autorizație aferentă activităților care generează probleme etice, 

necesară în temeiul legislației naționale și/sau europene 

 

de care este nevoie pentru executarea sarcinilor corespunzătoare ale acțiunii.  

 

Documentele trebuie păstrate la dosar și trebuie prezentate, la cerere, de către beneficiarul 

principal Agenției (a se vedea articolul 52). Dacă documentele nu sunt în limba engleză, ele 

trebuie prezentate împreună cu un rezumat în engleză, care să arate că sarcinile 

corespunzătoare ale acțiunii sunt acoperite de documentele respective și care să includă 

concluziile comisiei sau ale autorității în cauză (dacă sunt disponibile).  

 

34.3 Activitățile care implică embrioni umani sau celule stem embrionare umane  

 

Activitățile care implică cercetarea pe embrioni umani sau pe celule stem embrionare umane 

pot să fie realizate doar dacă, pe lângă dispozițiile articolului 34.1: 

 

-  sunt prevăzute în anexa 1 sau  

 

-  coordonatorul a obținut aprobarea explicită (în scris) din partea Agenției (a se vedea 

articolul 52).  

 

34.4 Consecințele neconformării  

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

grantul poate să fie redus (a se vedea articolul 43), iar acordul poate să fie reziliat sau 

participarea beneficiarului poate să înceteze (a se vedea articolul 50).  

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 35 — CONFLICT DE INTERESE  

 

35.1 Obligația de evitare a unui conflict de interese 
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Beneficiarii 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”). 

 

Beneficiarii 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 solicite aplicarea unor 

măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat. 

 

35.2 Consecințele neconformării  

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

grantul poate să fie redus (a se vedea articolul 43), iar acordul poate să fie reziliat sau 

participarea beneficiarului poate să înceteze (a se vedea articolul 50). 

 

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

capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 36 — CONFIDENȚIALITATEA 

 

36.1 Obligația generală de păstrare a confidențialității 

 

Pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și timp de patru ani după încheierea perioadei 

prevăzute la articolul 3, 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”). 

 

Dacă un beneficiar solicită acest lucru, Agenția poate să fie de acord să păstreze confidențiale 

aceste informații pentru o perioadă suplimentară de timp, după cei patru ani inițiali. 

 

Dacă informația a fost identificată doar verbal drept confidențială, aceasta va fi considerată 

confidențială doar dacă acest fapt este confirmat în scris în termen de 15 zile de la divulgarea 

verbală. 

 

Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, acestea pot să utilizeze informațiile 

confidențiale doar pentru punerea în aplicare a acordului.  

 

Beneficiarii pot să divulge informații confidențiale personalului lor sau terților implicați în 

acțiune doar dacă aceștia: 

 

(a) au nevoie să cunoască informațiile respective pentru a pune în aplicare acordul și 

 

(b) sunt ținuți să respecte o obligație de confidențialitate. 

 

Aceasta nu modifică obligațiile în materie de securitate prevăzute la articolul 37, care se 

aplică în continuare.  
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Agenția poate să divulge informații confidențiale personalului său, altor instituții și organisme 

ale UE. Ea poate să divulge informații confidențiale și unor părți terțe dacă: 

 

(a) acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare acordul sau pentru a garanta 

interesele financiare ale UE și  

 

(b) destinatarii informațiilor sunt ținuți să respecte o obligație de confidențialitate.  

 

În condițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul nr. 1290/2013 privind normele de 

participare
31

, Comisia trebuie, în plus, să pună informațiile cu privire la rezultate la dispoziția 

altor instituții, organisme, birouri sau agenții ale UE, precum și a statelor membre sau a țărilor 

asociate.  

 

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 un beneficiar 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 37 — OBLIGAȚII PRIVIND SECURITATEA 

 

37.1 Rezultate cu recomandare de securitate  

 

[OPȚIUNEA 1, dacă este aplicabilă grantului: Beneficiarii trebuie să respecte 

„recomandarea (recomandările) de securitate” prevăzute în anexa 1. 

 

                                                 
31 Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 

stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-

2020) – Orizont 2020” (JO L 347, 20.12.2013 p.81). 
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În cazul recomandărilor de securitate care restrâng divulgarea sau diseminarea, anterior 

divulgării sau diseminării către un terț (inclusiv către terți asociați, cum sunt entitățile 

afiliate), beneficiarii trebuie să informeze coordonatorul, care trebuie să solicite aprobarea 

în scris din partea Agenției.] 

 

În cazul schimbării contextului de securitate, beneficiarii trebuie să informeze coordonatorul, 

care trebuie să informeze imediat Agenția și, dacă este necesar, să solicite modificarea anexei 

1 (a se vedea articolul 55).]  

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

37.2 Informații clasificate  

 

[OPȚIUNEA 1, dacă este aplicabilă grantului: Beneficiarii trebuie să respecte clasificarea 

de securitate prevăzută în anexa 1 („anexa de securitate” (SAL) și „Ghidul clasificărilor de 

securitate” (SCG)). 

  

Informațiile clasificate trebuie tratate în conformitate cu anexa de securitate și cu Decizia nr. 

2015/444
32

, până la declasificare.  

 

Sarcinile acțiunii care implică informații clasificate nu pot să fie subcontractate fără 

aprobare prealabilă explicită și în scris din partea Agenției. 

 

În cazul schimbării contextului de securitate, beneficiarii trebuie să informeze coordonatorul, 

care trebuie să informeze imediat Agenția și, dacă este necesar, să solicite modificarea anexei 

1 (a se vedea articolul 55).] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

37.3 Activitățile care implică produse cu dublă utilizare sau materiale și substanțe 

periculoase 

 

[OPȚIUNEA 1, dacă este aplicabilă grantului: Activitățile care implică produse cu dublă 

utilizare sau materiale și substanțe periculoase trebuie să respecte legislația UE, națională și 

internațională aplicabilă.  

 

Înainte de începerea activității, coordonatorul trebuie să prezinte Agenției (a se vedea 

articolul 52) o copie a oricăror licențe de export sau de transfer solicitate în temeiul 

legislației UE, naționale sau internaționale.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

37.4 Consecințele neconformării 

 

                                                 
32 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru 

protecția informațiilor UE clasificate. 
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[OPȚIUNEA 1, care trebuie utilizată în cazul în care se aplică articolul 37.1, 37.2 și/sau 

37.3: Dacă un beneficiar 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.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

ARTICOLUL 38 — PROMOVAREA ACȚIUNII — VIZIBILITATEA FINANȚĂRII 

UE 

 

38.1 Activitățile de comunicare ale beneficiarilor 

 

38.1.1 Obligația de promovare a acțiunii și a rezultatelor acesteia 

 

Beneficiarii trebuie să promoveze acțiunea și rezultatele acesteia prin furnizarea de informații 

specifice unei audiențe largi (inclusiv mass-mediei și publicului larg) într-un mod strategic și 

eficient.  

 

Aceasta nu modifică obligațiile de diseminare prevăzute la articolul 29, obligațiile de 

confidențialitate prevăzute la articolul 36 sau obligațiile de securitate prevăzute la articolul 37, 

care continuă să se aplice. 

 

Anterior angrenării într-o activitate de comunicare care se preconizează că va avea un impact 

mediatic major, beneficiarii trebuie să informeze Agenția (a se vedea articolul 52).  

 

38.1.2 Informarea privind finanțarea UE – Obligația și dreptul de utilizare a emblemei 

UE și a siglei CEC 

 

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 și rezultate majore finanțate de 

grant trebuie: 

 

(a) să afișeze emblema Uniunii Europene 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])”. 

 

Când sunt afișate împreună cu o altă siglă, emblema UE și sigla CEC trebuie evidențiate în 

mod adecvat.  
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În scopul respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului articol, beneficiarii pot să 

utilizeze emblema UE și sigla CEC fără obținerea prealabilă a aprobării din partea Agenției. 

 

Totuși, aceasta nu le dă dreptul de utilizare exclusivă.  

 

În plus, beneficiarii nu își pot însuși emblema UE, sigla CEC sau orice altă siglă sau marcă 

înregistrată similară, nici prin înregistrare și nici prin alte metode. 

 

38.1.3 Declinarea responsabilității Agenției și Comisiei 

 

Orice activitate de comunicare privind acțiunea trebuie să indice faptul că reflectă doar 

punctul de vedere al autorului și faptul că Agenția și Comisia nu sunt responsabile pentru 

niciun tip de utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute. 

 

38.2 Activitățile de comunicare ale Agenției și Comisiei 

 

38.2.1 Dreptul de utilizare a materialelor, a documentelor sau a informațiilor 

beneficiarilor  

 

Agenția și Comisia pot 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 alte materiale, precum fotografii sau materiale audio-video 

primite de la orice beneficiar sau cercetător principal (inclusiv în format electronic).  

 

Aceasta nu modifică obligațiile de confidențialitate prevăzute la articolul 36 și obligațiile de 

securitate prevăzute la articolul 37, care se aplică în continuare. 

 

Cu toate acestea, în cazul în care utilizarea de către Agenție sau Comisie a acestor materiale, 

documente sau informații ar risca să compromită interese legitime, beneficiarul vizat poate să 

solicite Agenției sau Comisiei să nu le utilizeze (a se vedea articolul 52).  

 

Dreptul de a utiliza materialele, documentele și informațiile unui beneficiar sau ale 

cercetătorului principal include: 

 

(a) utilizarea în scopuri proprii (în special, punerea acestora la dispoziția persoanelor 

care lucrează pentru Agenție, Comisie sau pentru orice alt(ă) instituție, organism, 

birou sau agenție a 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 
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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
33

, 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 sau Comisiei. 

 

Dacă dreptul de utilizare se aplică sub rezerva drepturilor unui terț (inclusiv ale personalului 

beneficiarului sau ale cercetătorului principal), beneficiarul trebuie să se asigure că respectă 

obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord (în special, prin obținerea aprobărilor 

necesare de la terții în cauză). 

 

Acolo unde este cazul (și dacă acest lucru este stipulat de beneficiari sau de cercetătorul 

principal), Agenția sau Comisia va introduce următoarele informații:  

 
„© – [an] – [numele titularului drepturilor de autor]. Toate drepturile rezervate. Licență acordată 

Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) și [Uniunii Europene 

(UE)][Euratom] sub rezerva respectării condițiilor.” 

 

38.3 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar 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 — PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

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. 45/2001
34

 și conform �„notificărilor operațiunilor de 

                                                 
33 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 

accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, JO L 145, 31.5.2001, 

p. 43. 
34 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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prelucrare” transmise către responsabilul de 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 

orice întrebare legată de prelucrarea datelor lor personale operatorului de date, prin 

intermediul punctului de contact indicat în declarația (declarațiile) de confidențialitate care 

este (sunt) publicate 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 beneficiari  

 

Beneficiarii 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). 

 

Beneficiarii pot să acorde personalului lor accesul doar la datele care sunt strict necesare 

pentru punerea în aplicare, gestionarea și monitorizarea acordului.  

 

Beneficiarii trebuie să informeze personalul ale cărui date cu caracter personal sunt colectate 

și prelucrate de Agenție sau de Comisie. În acest scop, ei trebuie să furnizeze personalului o 

declarație (declarații) de confidențialitate (a se vedea mai sus), înainte de a transmite datele cu 

caracter personal în cauză Agenției sau Comisiei. 

 

39.3 Consecințele neconformării 

 

Dacă un beneficiar încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 39.2, 

Agenția sau Comisia poate să aplice oricare dintre măsurile descrise în capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 40 — CESIUNEA SOLICITĂRILOR DE PLATĂ ADRESATE 

AGENȚIEI  

 

Beneficiarii nu pot să cesioneze niciuna dintre cererile lor de plată adresate Agenției către 

niciun terț, cu excepția cazului în care aceasta a fost aprobat de Agenție pe baza unei cereri 

motivate, adresate în scris de beneficiarul principal (în numele beneficiarului în cauză).  

 

În cazul în care Agenția nu a acceptat cesiunea sau condițiile sale nu sunt respectate, cesiunea 

nu își produce efectele asupra acesteia. 

 

În nicio situație, cesiunea nu exonerează beneficiarii de obligațiile pe care le au față de 

Agenție. 
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CAPITOLUL 5 ÎMPĂRȚIREA ROLURILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR 

BENEFICIARILOR — RELAȚIA CU BENEFICIARII COMPLEMENTARI — 

RELAȚIA CU PARTENERII UNEI ACȚIUNI COMUNE 

 

ARTICOLUL 41 — ÎMPĂRȚIREA ROLURILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR 

BENEFICIARILOR — RELAȚIA CU BENEFICIARII 

COMPLEMENTARI — RELAȚIA CU PARTENERII UNEI 

ACȚIUNI COMUNE 

 

41.1 Rolurile și responsabilitățile față de Agenție  

 

Beneficiarilor le revine întreaga responsabilitate pentru punerea în aplicare a acțiunii și pentru 

respectarea acordului.  

 

Beneficiarii poartă răspunderea în solidar pentru punerea în aplicare tehnică a acțiunii astfel 

cum este descrisă în anexa 1. Dacă un beneficiar nu reușește să pună în aplicare partea sa din 

acțiune, ceilalți beneficiari devin responsabili de punerea în aplicare a respectivei părți (fără 

să aibă dreptul la finanțare suplimentară din partea UE în acest scop), cu excepția cazului în 

care Agenția îi scutește în mod expres de această obligație.  

 

Răspunderea financiară a fiecărui beneficiar este reglementată de articolul 44.  

 

41.2 Împărțirea rolurilor și a responsabilităților la nivel intern  

 

Rolurile și responsabilitățile la nivel intern ale beneficiarilor sunt împărțite după cum 

urmează: 

 

(a) Fiecare beneficiar trebuie: 

(i)  să țină la zi informațiile înregistrate în „Registrul beneficiarului” de pe portalul 

participanților (în sistemul electronic de schimb) (a se vedea articolul 17); 
 

(ii)  să informeze imediat beneficiarul principal cu privire la orice eveniment sau 

situație care poate să afecteze în mod semnificativ sau să întârzie punerea în 

aplicare a acțiunii (a se vedea articolul 17); 
 

(iii)  să prezinte, la timp, beneficiarului principal:  
 

- situațiile sale financiare individuale [și ale terților asociați] și, dacă este 

necesar, certificatele privind situațiile financiare (a se vedea articolul 20);  
 

- datele necesare elaborării rapoartelor științifice (a se vedea articolul 20); 
 

- avizele și notificările comisiei de etică sau autorizațiile pentru activitățile care 

generează probleme etice (a se vedea articolul 34); 
 

- orice alte documente sau informații solicitate de Agenție sau de Comisie în 

temeiul acordului, cu excepția cazului în care acordul prevede că beneficiarul 

trebuie să prezinte astfel de informații direct Agenției sau Comisiei. 
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(b) Beneficiarul principal trebuie: 

 

(i)  să monitorizeze dacă acțiunea este pusă în aplicare în mod corespunzător (a se 

vedea articolul 7); 
 

(ii)  să acționeze ca intermediar pentru toate comunicările între beneficiari și Agenție 

(în special, furnizând Agenției informațiile descrise la articolul 17), cu excepția 

cazului în care acordul prevede altfel;  
 

(iii)  să solicite și să analizeze orice documente sau informații solicitate de Agenție și să 

verifice integralitatea și corectitudinea acestora înainte de a le înainta Agenției;  
 

(iv)  să prezinte rezultatele și rapoartele Agenției (a se vedea articolele 19 și 20);  
 

(v)  să se asigure că toate plățile către ceilalți beneficiari sunt efectuate fără întârzieri 

nejustificate (a se vedea articolul 21);  
 

(vi)  să informeze Agenția cu privire la sumele plătite fiecărui beneficiar, atunci când 

acest lucru este prevăzut în cadrul acordului (a se vedea articolele 44 și 50) sau 

este solicitat de către Agenție.  

 

Beneficiarul principal nu poate să delege sau să subcontracteze sarcinile menționate mai 

sus niciunui alt beneficiar sau terț (și niciunui terț asociat). 

 

[OPȚIUNE care trebuie utilizată atunci când beneficiarul principal este o instituție de 

învățământ secundar sau superior sau un organism public și când există o „autorizație 

de administrare” acordată unui terț înființat sau controlat de beneficiarul principal sau 

afiliat acestuia: În mod excepțional, beneficiarul principal deleagă sarcinile prevăzute la 

punctul 2 litera (b) subpunctele (v) și (vi) de mai sus [a se introduce numele terțului care 

deține o autorizație de administrare]. Beneficiarul principal este unicul responsabil 

pentru contribuția UE și pentru respectarea obligațiilor prevăzute în acord.] 

 

41.3 Acordurile interne între beneficiari 

 

Beneficiarii trebuie să încheie „acorduri interne” privind funcționarea și coordonarea, care 

să acopere toate aspectele cooperării lor și ale punerii în aplicare a acțiunii, pentru a se asigura 

că acțiunea este pusă în aplicare în mod corespunzător (inclusiv proceduri decizionale privind 

aspecte științifice și legate gestionarea grantului, distribuirea contribuției UE, soluționarea 

litigiilor la nivel intern, [OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de un 

cercetător principal: (inclusiv în ceea ce privește litigiile dintre cercetătorii principali și 

dintre aceștia și beneficiari)] precum și împărțirea responsabilităților în caz de respingere a 

costurilor sau de reducere a grantului). 

 

Acordurile interne nu trebuie să conțină prevederi contrare prezentului acord. 

 

41.4 Relația cu beneficiarii complementari – Acordul de colaborare  

 

Nu se aplică 

 

41.5 Relația cu partenerii unei acțiuni comune – Acordul de coordonare 
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Nu se aplică 

 

 

CAPITOLUL 6 RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI 

— RECUPERAREA — SANCȚIUNILE — DAUNELE — 

SUSPENDAREA — REZILIEREA — FORȚA MAJORĂ  

 

SECȚIUNEA 1 RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI — 

RECUPERAREA — SANCȚIUNILE 

 

 

ARTICOLUL 42 — RESPINGEREA COSTURILOR NEELIGIBILE  

 

42.1 Condiții  

 

Agenția va respinge – după încetarea participării unui beneficiar, în momentul efectuării 

unei plăți intermediare, al plății soldului sau ulterior – toate costurile neeligibile (a se 

vedea articolul 6), în special în urma verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor (a 

se vedea articolul 22). 

 

De asemenea, respingerea se poate baza și pe extinderea constatărilor privind alte granturi 

asupra prezentului grant (a se vedea articolul 22.5.2).  

 

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

 

Costurile neeligibile vor fi respinse în totalitate. 

 

În cazul în care respingerea costurilor nu duce la o recuperare (a se vedea articolul 44), 

Agenția îi va notifica în mod oficial beneficiarului principal sau beneficiarului vizat 

respingerea costurilor, sumele respinse și motivele respingerii (dacă este cazul, împreună cu o 

notificare a sumelor datorate; a se vedea articolul 21.5). Beneficiarul principal sau 

beneficiarul vizat 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 respingerea costurilor duce la o recuperare, Agenția va urma procedura 

contradictorie cu „scrisoare de preinformare” prevăzută la articolul 44.  

 

42.3 Efectele 

 

În cazul în care Agenția respinge costurile în momentul efectuării unei plăți intermediare sau 

al plății soldului, aceasta le va scădea din totalul costurilor eligibile declarate pentru acțiune 

în situația financiară rezumativă periodică sau finală (a se vedea articolele 20.3 și 20.4). Apoi 

va calcula plata intermediară sau plata soldului în conformitate cu prevederile articolului 21.3 

sau 21.4. 

 

În cazul în care Agenția respinge costurile după încetarea participării unui beneficiar, 

aceasta le va scădea din costurile declarate de beneficiar [și terții asociați acestuia] în 
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raportul de încetare și va include costurile respinse în calculul efectuat după încetare (a se 

vedea articolele 50.2 și 50.3). 

 

În cazul în care Agenția — după o plată intermediară, dar înainte de plata soldului — 

respinge costurile declarate într-o situație financiară rezumativă periodică, aceasta le va 

scădea din totalul costurilor eligibile declarate pentru acțiune în următoarea situație financiară 

rezumativă periodică sau în situația financiară rezumativă finală. Apoi va calcula plata 

intermediară sau plata soldului în conformitate cu prevederile articolului 21.3 sau 21.4.  

 

În cazul în care Agenția respinge costurile după plata soldului, aceasta va scădea suma 

respinsă din totalul costurilor eligibile declarate de beneficiar în situația financiară rezumativă 

finală. Apoi va calcula valoarea finală revizuită a grantului în conformitate cu prevederile 

articolului 5.4.  

 

ARTICOLUL 43 — REDUCEREA GRANTULUI 

 

43.1 Condiții 

 

Agenția poate – după încetarea participării unui beneficiar, în momentul plății soldului 

sau ulterior – să reducă grantul, dacă: 

 

(a) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) a comis: 

 

(i) erori substanțiale, nereguli sau fraude sau 

 

(ii) o încălcare gravă a obligațiilor în temeiul acordului sau în timpul procedurii de 

atribuire (inclusiv punerea în aplicare necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea 

de informații false, nefurnizarea informațiilor solicitate, încălcarea principiilor 

etice) sau 

 

(b) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) 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). 

 

43.2 Suma care urmează să fie redusă — Calculul — Procedura 

 

Valoarea reducerii va fi proporțională cu gravitatea erorilor, a neregulilor, a fraudei sau a 

încălcării obligațiilor.  

 

Anterior reducerii grantului, Agenția va comunica în mod oficial beneficiarului principal sau 

beneficiarului vizat o „scrisoare de preinformare” prin care:  

 

- îl informează cu privire la intenția sa de a reduce grantul, la valoarea reducerii și la 

motivele acesteia și 
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- îl invită să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării.  

 

În cazul în care Agenția nu primește nicio observație sau decide să aplice reducerea în pofida 

observațiilor primite, aceasta va comunica în mod oficial confirmarea reducerii (dacă este 

cazul, împreună cu o notificare a sumelor datorate; a se vedea articolul 21). 

 

43.3 Efectele  

 

În cazul în care Agenția reduce grantul după încetarea participării unui beneficiar, aceasta 

va calcula valoarea redusă a grantului pentru beneficiarul respectiv și apoi va stabili suma 

datorată beneficiarului în cauză (a se vedea articolele 50.2 și 50.3). 

 

În cazul în care Agenția reduce grantul în momentul plății soldului, aceasta va calcula 

valoarea redusă a grantului pentru acțiune și apoi va stabili suma datorată ca plată a soldului 

(a se vedea articolele 5.3.4 și 21.4). 

 

În cazul în care Agenția reduce grantul după plata soldului, aceasta va calcula valoarea 

finală revizuită a grantului pentru beneficiarul vizat (a se vedea articolul 5.4). Dacă valoarea 

finală revizuită a grantului pentru beneficiarul vizat este mai mică decât partea sa din valoarea 

finală a grantului, Agenția va recupera diferența (a se vedea articolul 44).  

 

ARTICOLUL 44 — RECUPERAREA SUMELOR NEJUSTIFICATE  

 

44.1 Suma care urmează să fie recuperată – Calculul – Procedura 

 

Agenția va cere înapoi – după încetarea participării beneficiarului, la data plății soldului 

sau ulterior – orice sumă care a fost plătită, dar care nu este datorată în temeiul acordului.  

 

Responsabilitatea financiară a fiecărui beneficiar în cazul recuperării este limitată la propria 

sa datorie [OPȚIUNE dacă se aplică articolul 14: (inclusiv sumele nejustificate plătite de 

către Agenție pentru costuri declarate de terțul asociat lui)], cu excepția sumei reținute pentru 

Fondul de garantare (a se vedea articolul 21.4). 

 

44.1.1 Recuperarea după încetarea participării unui beneficiar 

 

Dacă recuperarea are loc după încetarea participării unui beneficiar (inclusiv a beneficiarului 

principal), Agenția va cere înapoi suma nejustificată de la beneficiarul vizat, comunicându-i 

acestuia, în mod oficial, o notă de debit (a se vedea articolele 50.2 și 50.3). Această notă va 

specifica suma care urmează să fie recuperată, condițiile și data plății.  

 

În cazul în care plata nu se face până la data specificată în nota de debit, Agenția sau Comisia 

va recupera suma:  

 

(a) prin „deducerea” acesteia, fără consimțământul beneficiarului, din orice sume 

datorate beneficiarului de Agenție sau de Comisie sau de altă agenție executivă (de la 

bugetul UE sau al Euratom).  

 

În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, Agenția sau 

Comisia poate să opereze deducerea anterior datei de plată specificate în nota de debit; 
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(b) [OPȚIUNEA 1, dacă se aplică articolul 14 și dacă s-a solicitat răspunderea în 

solidar de către Agenție: dacă un terț asociat a acceptat răspunderea în solidar (a se 

vedea articolul 14), prin ținerea terțului răspunzător până la concurența contribuției 

maxime a UE indicate, pentru terțul asociat, în bugetul estimat (a se vedea anexa 2) 

și/sau][OPȚIUNEA 2: nu se aplică;]  

 

(c) prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 57) sau prin adoptarea 

unei decizii cu caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 299 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolului 79 alineatul (2) din 

Regulamentul financiar nr. 966/2012. 

 

Dacă plata nu este efectuată până la data specificată în nota de debit, suma care urmează să fie 

recuperată (a se vedea mai sus) va fi majorată cu dobânda penalizatoare la rata stabilită în 

articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până, 

inclusiv, la data la care Agenția sau Comisia primește plata integrală a sumei. 

 

Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE
35

. 

 

44.1.2 Recuperarea la data plății soldului 

 

Dacă plata soldului ia forma unei recuperări (a se vedea articolul 21.4), Agenția va comunica 

în mod oficial beneficiarului principal o �„scrisoare de preinformare” prin care:  

 

- îl informează asupra intenției sale de recuperare, asupra sumei datorate ca sold și 

asupra motivelor recuperării;  

 

- specifică faptul că intenționează să scadă suma care trebuie recuperată din suma 

reținută pentru Fondul de garantare;  

 

- solicită beneficiarului principal să prezinte un raport cu privire la distribuirea plăților 

către beneficiari în termen de 30 de zile de la primirea notificării și 

 

- invită beneficiarul principal 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 recuperarea în ciuda 

observațiilor primite, aceasta va confirma recuperarea (împreună cu notificarea sumelor 

datorate; a se vedea articolul 21.5) și: 

 

                                                 
35 Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de 

plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE 

și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1). 
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- va plăti diferența dintre suma care trebuie recuperată și suma reținută pentru Fondul de 

garantare, dacă diferența este pozitivă, sau 

 

- va notifica în mod oficial beneficiarului principal, printr-o notă de debit, diferența 

dintre suma care trebuie recuperată și suma reținută pentru Fondul de garantare, dacă 

diferența este negativă. De asemenea, această notă va specifica termenii și data 

scadentă.  

 

În cazul în care beneficiarul principal nu rambursează suma respectivă Agenției până la data 

menționată în nota de debit și nu a prezentat raportul cu privire la distribuirea plăților: Agenția 

sau Comisia va recupera suma stabilită în nota de debit de la beneficiarul principal (a se 

vedea mai jos).  

 

În cazul în care beneficiarul principal nu rambursează suma respectivă Agenției până la data 

menționată în nota de debit, dar a prezentat raportul cu privire la distribuirea plăților: Agenția: 

 

(a)  va identifica beneficiarii pentru care suma calculată după cum urmează este negativă: 

 

{{{{costurile beneficiarului declarate în situația financiară rezumativă finală și aprobate de Agenție 

înmulțite cu rata de rambursare prevăzută la articolul 5.2 pentru beneficiarul vizat  

 

[plus 

 

costurile terților asociați acestuia, declarate în situația financiară rezumativă finală și 

aprobate de Agenție înmulțite cu rata de rambursare prevăzută la articolul 5.2 pentru 

fiecare terț asociat vizat]} 

 
împărțit la 

 

contribuția UE pentru acțiune, calculată în conformitate cu articolul 5.3.1} 

 
înmulțit cu  

 

valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3)}, 

 
minus 
 

{plata de prefinanțare și plățile intermediare primite de beneficiar}}. 

 

(b)  va notifica acest lucru, în mod oficial, fiecărui beneficiar identificat în conformitate 

cu litera (a) printr-o notă de debit care specifică termenii și data de plată. Suma 

indicată în nota de debit se calculează astfel:  

 

{{suma calculată în conformitate cu litera (a) pentru beneficiarul vizat 

 

împărțită la 

 

suma valorilor calculate în conformitate cu litera (a) pentru toți beneficiari identificați în conformitate 

cu litera (a)} 
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înmulțită cu  

 

suma stabilită în nota de debit notificată oficial beneficiarului principal}. 

 

În cazul în care plata nu se face până la data specificată în nota de debit, Agenția sau Comisia 

va recupera suma:  

 

(a) prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 

datorate beneficiarului vizat de către Agenție, Comisie sau altă agenție executivă (de 

la bugetul UE sau Euratom). 

 

În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, Agenția sau 

Comisia poate să opereze deducerea anterior datei de plată specificate în nota de debit; 

 

(b) prin recurgerea la Fondul de garantare. Agenția sau Comisia îi va notifica, în mod 

oficial, beneficiarului în cauză nota de debit în contul Fondului de garantare și va 

recupera suma: 

 

(i) [OPȚIUNEA 1, dacă se aplică articolul 14 și Agenția a solicitat răspunderea 

în solidar: dacă un terț asociat a acceptat răspunderea în solidar (a se vedea 

articolul 14), prin ținerea terțului răspunzător până la concurența contribuției 

maxime a UE indicate, pentru terțul asociat, în bugetul estimat (a se vedea 

anexa 2) și/sau][OPȚIUNEA 2: nu se aplică;] 

 

(ii) prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 57) sau prin 

adoptarea unei decizii cu caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 

299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al 

articolului 79 alineatul (2) din Regulamentul financiar nr. 966/2012. 

 

Dacă plata nu este efectuată până la data specificată în nota de debit, suma care urmează să fie 

recuperată (a se vedea mai sus) va fi majorată cu dobânda penalizatoare la rata stabilită în 

articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până, 

inclusiv, la data la care Agenția sau Comisia primește plata integrală a sumei. 

 

Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 

 

44.1.3 Recuperarea sumelor după plata soldului  

 

Dacă, pentru un beneficiar, valoarea finală revizuită a grantului (a se vedea articolul 5.4) este 

mai mică decât partea sa din valoarea finală a grantului, acesta trebuie să ramburseze diferența 

Agenției. 

 

Partea beneficiarului din valoarea finală a grantului se calculează astfel: 
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{{{{costurile beneficiarului declarate în situația financiară rezumativă finală și aprobate de Agenție 

înmulțite cu rata de rambursare prevăzută la articolul 5.2 pentru beneficiarul vizat  

 

[plus 

 

costurile terților asociați acestuia, declarate în situația financiară rezumativă finală și 

aprobate de Agenție înmulțite cu rata de rambursare prevăzută la articolul 5.2 pentru 

fiecare terț asociat vizat]} 

 

împărțit la 

 

contribuția UE pentru acțiune, calculată în conformitate cu articolul 5.3.1} 

 
înmulțit cu  

 

valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3)}. 

 

În cazul în care beneficiarul principal nu a distribuit sumele primite (a se vedea articolul 

21.7), Agenția va recupera și aceste sume.  

 

Agenția va transmite în mod oficial o scrisoare de preinformare beneficiarului vizat: 

 

- informându-l asupra intenției sale de recuperare, asupra sumei datorate și asupra 

motivelor recuperării 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 recuperarea în pofida 

observațiilor primite, aceasta va confirma suma care urmează să fie recuperată și va transmite 

oficial beneficiarului vizat o notă de debit. De asemenea, această notă va specifica termenii și 

data scadentă.  

 

În cazul în care plata nu se face până la data specificată în nota de debit, Agenția sau Comisia 

va recupera suma:  

 

(a) prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 

datorate beneficiarului vizat de către Agenție, Comisie sau altă agenție executivă (de 

la bugetul UE sau Euratom). 

 

În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, Agenția sau 

Comisia poate să opereze deducerea anterior datei de plată specificate în nota de debit; 

 

(b) prin recurgerea la Fondul de garantare. Agenția sau Comisia îi va notifica, în mod 

oficial, beneficiarului în cauză nota de debit în contul Fondului de garantare și va 

recupera suma: 

 

(i) [OPȚIUNEA 1, dacă se aplică articolul 14 și dacă s-a solicitat răspunderea 

în solidar de către Agenție: dacă un terț asociat a acceptat răspunderea în 

solidar (a se vedea articolul 14), prin ținerea terțului răspunzător până la 
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concurența contribuției maxime a UE indicate, pentru terțul asociat, în bugetul 

estimat (a se vedea anexa 2) și/sau][OPȚIUNEA 2: nu se aplică;] 

 

(ii) prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 57) sau prin 

adoptarea unei decizii cu caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 

299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al 

articolului 79 alineatul (2) din Regulamentul financiar nr. 966/2012. 

 

Dacă plata nu este efectuată până la data din nota de debit, suma care urmează să fie 

recuperată (a se vedea mai sus) va fi majorată cu dobânda penalizatoare la rata stabilită în 

articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până, 

inclusiv, la data la care Agenția sau Comisia primește plata integrală a sumei. 

 

Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 

 

ARTICOLUL 45 — SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE 

 

Pe lângă măsurile contractuale, Agenția sau Comisia poate adopta, de asemenea, sancțiuni 

administrative în temeiul articolului 106 și al articolului 131 alineatul (4) din Regulamentul 

financiar nr. 966/2012 (respectiv, excluderea de la participarea pe viitor la contracte de 

achiziții, granturi, premii, contracte de experți și/sau sancțiuni financiare). 

 

 

SECȚUNEA 2 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE 

 

ARTICOLUL 46 — RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE  

 

46.1 Răspunderea Agenției 

 

Agenția nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio daună cauzată beneficiarilor sau 

terților în urma punerii în aplicare a acordului, inclusiv pentru neglijență gravă. 

 

Agenția nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de niciunul dintre 

beneficiari sau dintre terții implicați în acțiune, ca urmare a punerii în aplicare a acordului. 

 

46.2 Răspunderea beneficiarilor 

 

Exceptând cazul de forță majoră (a se vedea articolul 51), beneficiarii trebuie să 

despăgubească Agenția pentru orice daune suportate de aceasta ca urmare a punerii în aplicare 

a acțiunii sau din cauză că acțiunea nu a fost pusă în aplicare în deplină conformitate cu 

acordul.  

 

 

 

SECȚIUNEA 3 SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA 
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ARTICOLUL 47 — SUSPENDAREA TERMENULUI-LIMITĂ DE PLATĂ  

 

47.1 Condiții 

 

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) rapoartele științifice sau rapoartele financiare nu au fost prezentate sau nu sunt 

complete sau sunt necesare informații suplimentare sau 

 

(c) există îndoieli cu privire la eligibilitatea costurilor declarate în situațiile financiare și 

sunt necesare verificări, analize, audituri sau investigații suplimentare. 

 

47.2 Procedură 

 

Agenția va notifica în mod oficial beneficiarului principal 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 principal poate întreba Agenția dacă 

suspendarea mai continuă.  

 

Dacă termenul-limită de plată a fost suspendat din cauza neconformității rapoartelor științifice 

sau financiare (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, de asemenea, să 

rezilieze acordul sau să înceteze participarea beneficiarului (a se vedea articolul 50.3.1 litera 

(l)). 

 

ARTICOLUL 48 — SUSPENDAREA PLĂȚILOR  

 

48.1 Condiții  

 

Agenția poate — în orice moment — să suspende plățile, integral sau parțial, pentru unul sau 

mai mulți beneficiari, dacă: 

 

(a) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) a comis sau este suspectat de a fi comis: 

 

(i) erori substanțiale, nereguli sau fraude sau  

 



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

 

Model de acord de grant H2020: MAG H2020 CEC — cu beneficiari multipli: v4.0 – 20.2.2017 

94 

(ii) o încălcare gravă a obligațiilor în temeiul acordului sau în timpul procedurii de 

atribuire (inclusiv punerea în aplicare necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea 

de informații false, nefurnizarea informațiilor solicitate, încălcarea principiilor 

etice) sau 

 

(b) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) 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).  

 

În cazul în care plățile sunt suspendate pentru unul sau mai mulți beneficiari, Agenția va 

efectua plăți parțiale pentru partea (părțile) care nu a (au) fost suspendată (suspendate). În 

cazul în care suspendarea se referă la plata soldului, după revocarea suspendării, plata sau 

recuperarea sumei (sumelor) în cauză va fi considerată plata soldului care încheie acțiunea. 

 

48.2 Procedură 

 

Înainte de a suspenda plățile, Agenția va notifica acest lucru, în mod oficial, beneficiarului 

principal sau beneficiarului vizat:  

 

- 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 principal sau beneficiarului 

vizat. 

 

În timpul suspendării, raportul (rapoartele) periodic(e) pentru toate perioadele de raportare cu 

excepția ultimei (a se vedea articolul 20.3) nu trebuie să conțină nicio situație financiară 

individuală din partea beneficiarului în cauză [și a terților asociați acestuia]. Beneficiarul 

principal trebuie să le includă în următorul raport periodic după revocarea suspendării sau — 

în cazul în care suspendarea nu a fost revocată înainte de încheierea acțiunii — în ultimul 

raport periodic. 

 

Beneficiarii pot să suspende punerea în aplicare a acțiunii (a se vedea articolul 49.1) sau să 

rezilieze acordul ori să înceteze participarea beneficiarului în cauză (a se vedea articolele 50.1 

și 50.2). 

 

ARTICOLUL 49 — SUSPENDAREA PUNERII ÎN APLICARE A ACȚIUNII  
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49.1 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către beneficiari 

 

49.1.1 Condiții  

 

Beneficiarii pot să suspende punerea în aplicare a acțiunii sau a oricărei părți a acesteia în 

cazul în care situații excepționale – în special forța majoră (a se vedea articolul 51) – fac 

punerea în aplicare imposibilă sau extrem de dificilă.  

 

49.1.2 Procedură 

 

Beneficiarul principal trebuie să notifice imediat suspendarea, în mod oficial, Agenției (a se 

vedea articolul 52), menționând: 

 

- motivele și  

 

- data estimată a reluării. 

 

Suspendarea va produce efecte în ziua primirii notificării respective de către Agenție. 

 

De îndată ce situația permite reluarea punerii în aplicare, beneficiarul principal trebuie să 

notifice imediat acest lucru, în mod oficial, Agenției și să solicite o modificare a acordului 

pentru a se stabili data la care va fi reluată acțiunea, pentru a se prelungi durata acțiunii și 

pentru a se opera alte schimbări necesare adaptării acțiunii la noua situație (a se vedea 

articolul 55) – cu excepția cazului în care acordul a fost reziliat sau participarea unui 

beneficiar a încetat (a se vedea articolul 50). 

 

Suspendarea va fi revocată cu începere de la data reluării acțiunii, specificată în modificare. 

Această dată poate fi anterioară datei la care intră în vigoare modificarea.  

 

Costurile suportate în timpul suspendării punerii în aplicare a acțiunii nu sunt eligibile (a se 

vedea articolul 6).  

 

49.2 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către Agenție 

 

49.2.1 Condiții 

 

Agenția poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii sau a oricărei părți a acesteia dacă: 

 

(a) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să decidă în numele acestuia) a 

comis sau este suspectat de a fi comis: 

 

(i) erori substanțiale, nereguli sau fraude sau 

 

(ii) o încălcare gravă a obligațiilor în temeiul acordului sau în timpul procedurii de 

atribuire (inclusiv punerea în aplicare necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea 

de informații false, nefurnizarea informațiilor solicitate, încălcarea principiilor 

etice);  
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(b) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să decidă în numele acestuia) 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) sau  

 

(c) acțiunea este susceptibilă de a-și fi pierdut relevanța științifică sau tehnologică. 

 

49.2.2 Procedură 

 

Înainte de a suspenda punerea în aplicare a acțiunii, Agenția va notifica acest lucru în mod 

oficial beneficiarului principal sau beneficiarului vizat: 

 

- informându-l asupra intenției sale de a suspenda punerea în aplicare 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, ea va notifica în mod oficial încetarea procedurii.  

 

Suspendarea va produce efecte după cinci zile de la data la care beneficiarul principal 

primește notificarea confirmării (sau la o dată ulterioară specificată în notificare). 

 

În cazul în care sunt întrunite condițiile de reluare a punerii în aplicare a acțiunii, suspendarea 

va fi revocată.  

 

Revocarea va fi notificată în mod oficial beneficiarului principal sau beneficiarului vizat și 

acordul va fi modificat pentru a se stabili data la care va fi reluată acțiunea, pentru a se 

prelungi durata acțiunii și pentru a se opera modificările necesare adaptării acțiunii la noua 

situație (a se vedea articolul 55) — cu excepția cazului în care acordul a fost deja reziliat (a se 

vedea articolul 50). 

 

Suspendarea va fi revocată cu începere de la data reluării acțiunii, specificată în modificare. 

Această dată poate fi anterioară datei la care intră în vigoare modificarea.  

 

Costurile suportate în timpul suspendării nu sunt eligibile (a se vedea articolul 6).  

 

Beneficiarii nu pot să ceară despăgubiri pentru daune cauzate de suspendarea aplicată de 

Agenție (a se vedea articolul 46). 

 

Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii nu aduce atingere dreptului Agenției de a rezilia 

acordul sau de a înceta participarea unui beneficiar (a se vedea articolul 50), de a reduce 

grantul sau de a recupera sumele plătite nejustificat (a se vedea articolele 43 și 44). 

 

ARTICOLUL 50 — REZILIEREA ACORDULUI SAU ÎNCETAREA PARTICIPĂRII 

UNUIA SAU MAI MULTOR BENEFICIARI 
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50.1 Rezilierea acordului de către beneficiari  

 

50.1.1 Condiții și procedură 

 

Beneficiarii pot să rezilieze acordul, cu acceptul cercetătorului [cercetătorilor] principal[i]. 

 

Beneficiarul principal trebuie să notifice rezilierea în mod oficial Agenției (a se vedea 

articolul 52), declarând: 

 

(a) motivele și  

 

(b) data la care rezilierea intră în vigoare. Această dată trebuie să fie ulterioară datei 

notificării. 

 

Dacă nu se prezintă motive sau în cazul în care Agenția consideră că motivele nu justifică 

rezilierea, acordul va fi considerat „reziliat în mod necorespunzător”. 

 

Rezilierea va produce efecte la data specificată în notificare. 

 

50.1.2 Efectele 

 

Beneficiarul principal trebuie – în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a rezilierii 

– să prezinte: 

 

(i) un raport financiar periodic (pentru perioada de raportare deschisă și până la reziliere; 

a se vedea articolul 20.3) și 

 

(ii) raportul științific final (a se vedea articolul 20.3). 

 

În cazul în care Agenția nu primește rapoartele până la termenul-limită (a se vedea mai sus), 

vor fi luate în calcul doar costurile care sunt incluse într-un raport financiar periodic aprobat. 

 

Agenția va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și soldul (a se vedea 

articolul 21.4) pe baza rapoartelor prezentate. Sunt eligibile doar costurile suportate până la 

data rezilierii. Costurile aferente contractelor care urmează să fie executate după data rezilierii 

nu sunt eligibile. 

 

Rezilierea necorespunzătoare poate conduce la reducerea grantului (a se vedea articolul 43). 

 

După reziliere, obligațiile beneficiarilor (în special articolele 20, 22, 23, capitolul 4 secțiunea 

3, articolele 36, 37, 38, 40, 42, 43 și 44) continuă să se aplice. 

 

50.2 Încetarea, de către ceilalți beneficiari, a participării unuia sau mai multor 

beneficiari  

 

50.2.1 Condiții și procedură 
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Participarea unuia sau mai multor beneficiari poate să fie încetată de către beneficiarul 

principal, la solicitarea beneficiarului în cauză sau în numele celorlalți beneficiari.  

 

Beneficiarul principal trebuie să notifice acest lucru în mod oficial Agenției (a se vedea 

articolul 52) și să informeze beneficiarul în cauză. 

 

În cazul în care se încetează participarea beneficiarului principal fără acordul acestuia, 

notificarea oficială trebuie realizată de un alt beneficiar (care acționează în numele celorlalți 

beneficiari). 

 

Notificarea trebuie să includă: 

 

- motivele;  

 

- avizul beneficiarului în cauză (sau dovada că avizul acestuia a fost solicitat în scris);  

 

- data la care încetarea produce efecte. Această dată trebuie să fie ulterioară datei 

notificării și 

 

- o cerere de modificare (a se vedea articolul 55), cu o propunere de realocare a 

sarcinilor și a bugetului estimat aferente beneficiarului în cauză (a se vedea anexele 1 

și 2) și, dacă este necesar, adăugarea unuia sau mai multor beneficiari noi (a se vedea 

articolul 56). Dacă încetarea intră în vigoare după perioada prevăzută la articolul 3, nu 

trebuie inclusă nicio cerere de modificare, cu excepția cazului în care beneficiarul în 

cauză este beneficiarul principal. În acest caz, în cererea de modificare trebuie să fie 

propus un nou beneficiar principal. 

 

Dacă aceste informații nu sunt furnizate sau în cazul în care Agenția consideră că motivele nu 

justifică încetarea, participarea va fi considerată încetată în mod necorespunzător. 

 

Încetarea va produce efecte la data specificată în notificare. 

 

50.2.2 Efectele 

 

Beneficiarul principal trebuie – în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a încetării 

– să prezinte: 

 

- un raport cu privire la distribuția plăților către beneficiarul în cauză și 

 

- dacă încetarea intră în vigoare în timpul perioadei prevăzute la articolul 3, un „raport 

de încetare” din partea beneficiarului în cauză, pentru perioada de raportare deschisă 

până la data încetării, și care să conțină o prezentare generală a desfășurării activității, 

informații privind costurile eligibile (inclusiv un tabel cu costurile directe defalcate), 

situația financiară individuală și, dacă este cazul, certificatul privind situația financiară 

(a se vedea articolul 20). 

 

Informațiile din raportul de încetare trebuie să fie incluse și în raportul periodic aferent 

următoarei perioade de raportare (a se vedea articolul 20.3). 
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Dacă cererea de modificare este respinsă de Agenție pe motiv că pune sub semnul întrebării 

decizia de atribuire a grantului sau că încalcă principiul egalității de tratament al solicitanților, 

acordul poate fi reziliat în conformitate cu articolul 50.3.1 litera (c). 

 

Dacă cererea de modificare este acceptată de Agenție, acordul va fi modificat pentru a se 

introduce schimbările necesare (a se vedea articolul 55). 

 

Agenția — pe baza rapoartelor periodice, a raportului de încetare și a raportului privind 

distribuția plăților — va calcula suma datorată beneficiarului și va stabili dacă plățile (de 

prefinanțare și intermediare) primite de beneficiar depășesc această sumă. 

 

Suma datorată se calculează în următoarele etape: 

 

Etapa 1 — Aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile 

 

Valoarea grantului pentru beneficiar se calculează prin aplicarea ratei 

(ratelor) de rambursare la totalul costurilor eligibile declarate de beneficiar 

[și de terții asociați acestuia] în raportul de încetare și care au fost aprobate 

de Agenție.  

 

Sunt eligibile doar costurile suportate de beneficiarul vizat până la intrarea 

în vigoare a încetării (a se vedea articolul 6). Costurile aferente contractelor 

care urmează să fie executate după data încetării nu sunt eligibile. 

 

Etapa 2 – Reducerea rezultată din erori substanțiale, nereguli, fraude sau o încălcare 

gravă a obligațiilor 

 

În cazul unei reduceri (a se vedea articolul 43), Agenția va calcula valoarea 

redusă a grantului pentru beneficiarul în cauză prin deducerea valorii 

reducerii (calculată proporțional cu gravitatea erorii, neregulilor, fraudei sau 

încălcării obligațiilor conform articolului 43.2) din valoarea a grantului 

prevăzută pentru beneficiarul respectiv. 

 

Dacă plățile primite depășesc sumele datorate: 

 

- în cazul în care încetarea intră în vigoare în timpul perioadei stabilite la articolul 3 

și cererea de modificare este acceptată, beneficiarul vizat trebuie să ramburseze 

beneficiarului principal suma primită nejustificat. Agenția va notifica oficial suma 

primită nejustificat și va solicita beneficiarului vizat să o ramburseze beneficiarului 

principal în termen de 30 de zile de la primirea notificării. Dacă acesta nu 

rambursează beneficiarului principal suma respectivă, Agenția va recurge la 

Fondul de garantare pentru a face plata către beneficiarul principal și apoi va 

transmite beneficiarului vizat o notă de debit în contul Fondului de garantare (a se 

vedea articolul 44);  

 

- în toate celelalte cazuri (în special dacă încetarea intră în vigoare după perioada 

prevăzută la articolul 3), Agenția va transmite în mod oficial beneficiarului vizat o 

notă de debit . Dacă plata nu se efectuează până la data specificată în nota de 

debit, Fondul de garantare va plăti Agenției suma datorată și Agenția va transmite 
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beneficiarului vizat o notă de debit în contul Fondului de garantare (a se vedea 

articolul 44);  

 

- dacă beneficiarul vizat este fostul beneficiar principal, acesta trebuie să 

ramburseze noului beneficiar principal suma primită nejustificat, cu excepția 

cazului în care: 

 

- încetarea intră în vigoare după o plată intermediară și 

 

- fostul beneficiar principal nu a distribuit sumele primite cu titlu de plăți de 

prefinanțare sau intermediare (a se vedea articolul 21.7). 

 

În acest caz, Agenția va transmite în mod oficial fostului beneficiar principal o 

notă de debit. Dacă plata nu se efectuează până la data specificată în nota de 

debit, Fondul de garantare va plăti Agenției suma datorată. Agenția va efectua apoi 

plata către noul beneficiar principal și va transmite fostului beneficiar principal o 

notă de debit în contul Fondului de garantare (a se vedea articolul 44). 

 

Dacă plățile primite nu depășesc sumele datorate: sumele datorate beneficiarului vizat 

vor fi incluse în următoarea plată intermediară sau finală.  

 

În cazul în care Agenția nu primește raportul de încetare în perioada specificată (a se vedea 

mai sus), vor fi luate în calcul doar costurile care sunt incluse într-un raport periodic aprobat. 

 

În cazul în care Agenția nu primește raportul cu privire la distribuția plăților în perioada 

specificată (a se vedea mai sus), aceasta va considera că: 

 

- beneficiarul principal nu a distribuit nicio plată către beneficiarul vizat și 

 

- beneficiarul vizat nu trebuie să ramburseze nicio sumă beneficiarului principal.  

 

Încetarea necorespunzătoare poate conduce la o reducere a grantului (a se vedea articolul 43) 

sau la rezilierea acordului (a se vedea articolul 50). 

 

După încetarea participării, obligațiile beneficiarului în cauză (în special articolele 20, 22, 23, 

capitolul 4 secțiunea 3, articolele 36, 37, 38, 40, 42, 43 și 44) continuă să se aplice. 

 

50.3 Rezilierea acordului sau încetarea participării unuia sau mai multor beneficiari de 

către Agenție 

 

50.3.1 Condiții 

 

Agenția poate să rezilieze acordul sau poate să înceteze participarea unuia sau mai multor 

beneficiari dacă: 

 

(a) unul sau mai mulți beneficiari nu aderă la acord (a se vedea articolul 56); 

 

(b) este foarte probabil ca o modificare a situației juridice, financiare, științifice, 

organizaționale sau de proprietate a acestora [(sau a terților asociați acestora)] să 
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afecteze substanțial sau să întârzie punerea în aplicare a acțiunii sau să pună sub 

semnul întrebării decizia de acordare a grantului; 

 

(c) în urma încetării participării unuia sau mai multor beneficiari (a se vedea mai sus), 

modificările necesare ale acordului ar pune sub semnul întrebării decizia de acordare a 

grantului sau ar încălca principiul egalității de tratament al solicitanților (a se vedea 

articolul 55);  

 

(d) punerea în aplicare a acțiunii este împiedicată de forța majoră (a se vedea articolul 51) 

sau este suspendată de beneficiarul principal (a se vedea articolul 49.1) și dacă, fie: 

 

(i) reluarea este imposibilă, fie 

 

(ii) modificările necesare ale acordului ar pune sub semnul întrebării decizia de 

acordare a grantului sau ar încălca principiul egalității de tratament al 

solicitanților; 

 

(e) un beneficiar este declarat în faliment, se află în lichidare, activitățile sale sunt sub 

administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, și-a suspendat 

activitatea comercială sau face obiectul altor proceduri similare sau al unor proceduri 

prevăzute de legislația națională; 

 

(f) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) s-a făcut vinovat(ă) de abatere profesională, dovedită prin orice 

mijloace; 

 

(g) un beneficiar nu respectă legislația națională aplicabilă în domeniul fiscal și al 

securității sociale;  

 

(h) acțiunea – având în vedere progresele din domeniu – și-a pierdut relevanța științifică 

sau tehnologică sau nu mai are potențial novator; 

 

(i) nu se aplică; 

 

(j) nu se aplică; 

 

(k) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) a comis o fraudă, o faptă de corupție sau este implicat într-o 

organizație criminală, în spălare de bani sau în orice altă activitate ilegală; 

 

(l) un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) a comis: 

 

(i) erori substanțiale, nereguli sau fraude sau  

 

(ii) o încălcare gravă a obligațiilor în temeiul acordului sau în timpul procedurii de 

atribuire (inclusiv punerea în aplicare necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea 

de informații false, nefurnizarea informațiilor solicitate, încălcarea principiilor 

etice); 
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(m)  un beneficiar (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele acestuia) 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);  

 

(n) [OPȚIUNEA 1: în pofida unei cereri specifice a Agenției, un beneficiar nu solicită — 

prin intermediul coordonatorului — modificarea acordului pentru încetarea 

participării unuia dintre terții asociați lui sau a unuia dintre partenerii săi 

internaționali care se află într-una dintre situațiile menționate la literele (e), (f), (g), 

(k), (l), (m) sau (n) și realocarea sarcinilor acestuia.][OPȚIUNEA 2: nu se aplică]; 

 

(o) [un] cercetător[ul] principal nu mai poate să își continue activitatea în cadrul acțiunii. 

 

50.3.2 Procedură 

 

Înainte de rezilierea acordului sau de încetarea participării unuia sau mai multor beneficiari, 

Agenția va notifica acest lucru, în mod oficial, beneficiarului principal sau beneficiarului vizat 

(trimițând o copie cercetătorului principal [OPȚIUNE pentru SyG și pentru alte granturi 

CEC cu doi sau mai mulți cercetători principali: referent]):  

 

- informându-l asupra intenției sale de reziliere/încetare și asupra motivelor aferente și 

 

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

și – în cazul menționat la litera (l) punctul (ii) de mai sus– să informeze Agenția cu 

privire la măsurile de asigurare a respectării obligațiilor care îi revin în temeiul 

acordului.  

 

În cazul în care Agenția nu primește observații sau decide să aplice procedura în pofida 

observațiilor primite, aceasta va notifica în mod oficial beneficiarului principal sau 

beneficiarului vizat (trimițând o copie cercetătorului principal [OPȚIUNE pentru SyG și 

pentru alte granturi CEC cu doi sau mai mulți cercetători principali: referent]) 

confirmarea privind rezilierea/încetarea și data de intrare în vigoare a acesteia. În caz contrar, 

Agenția va notifica, în mod oficial, beneficiarului principal sau beneficiarului vizat (trimițând 

o copie cercetătorului principal [OPȚIUNE pentru SyG și pentru alte granturi CEC cu doi 

sau mai mulți cercetători principali: referent]) încetarea procedurii.  

 

Rezilierea/încetarea va produce efecte: 

 

- în cazurile de reziliere/încetare specificate la literele (b), (c), (e), (g), (h), (l) punctul 

(ii), (n) și (o) de mai sus: în ziua specificată în notificarea confirmării (a se vedea mai 

sus); 

 

- în cazurile de reziliere/încetare specificate la literele (a), (d), (f), (i), (k), la litera (l) 

punctul (i) și la litera (m) de mai sus: în ziua următoare datei la care se primește 

notificarea confirmării. 
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50.3.3 Efectele  

 

(a) în cazul rezilierii acordului:  

 

Beneficiarul principal trebuie – în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

rezilierii – să prezinte: 

 

(i)  un raport financiar periodic (pentru ultima perioadă de raportare deschisă și până la 

reziliere; a se vedea articolul 20.3) și 

 

(ii)  un raport științific final (a se vedea articolul 20.2). 

 

Dacă acordul este reziliat din cauza încălcării obligației de a prezenta rapoarte (a se vedea 

articolul 20.6 și articolul 50.3.1 litera (l)), beneficiarul principal nu poate să prezinte 

niciun raport ulterior rezilierii. 

 

În cazul în care Agenția nu primește rapoartele până la termenul-limită (a se vedea mai 

sus), vor fi luate în calcul doar costurile care sunt incluse într-un raport periodic aprobat. 

 

Agenția va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și soldul (a se 

vedea articolul 21.4) pe baza rapoartelor prezentate. Sunt eligibile doar costurile suportate 

până la intrarea în vigoare a rezilierii (a se vedea articolul 6). Costurile aferente 

contractelor care urmează să fie executate după data rezilierii nu sunt eligibile. 

 

Acest fapt nu aduce atingere dreptului Agenției de a reduce grantul (a se vedea articolul 

43) sau de a impune sancțiuni administrative (articolul 45).  

 

Beneficiarii nu pot să ceară despăgubiri pentru daune cauzate de rezilierea aplicată de 

Agenție (a se vedea articolul 46). 

 

După reziliere, obligațiile beneficiarilor (în special articolele 20, 22, 23, capitolul 4 

secțiunea 3, articolele 36, 37, 38, 40, 42, 43 și 44) continuă să se aplice. 

 

(b) în cazul încetării participării unuia sau mai multor beneficiari:  

 

Beneficiarul principal trebuie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

încetării, să prezinte: 

 

- un raport cu privire la distribuția plăților către beneficiarul vizat;  

 

- o cerere de modificare (a se vedea articolul 55), cu o propunere de realocare a 

sarcinilor și a bugetului estimat aferente beneficiarului vizat (a se vedea anexele 1 

și 2) și, dacă este necesar, adăugarea unuia sau mai multor beneficiari noi (a se 

vedea articolul 56). Dacă încetarea este notificată după perioada prevăzută la 

articolul 3, nu trebuie prezentată nicio cerere de modificare, cu excepția cazului în 

care beneficiarul vizat este beneficiarul principal. În acest caz, în cererea de 

modificare trebuie să fie propus un nou beneficiar principal și 

 



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

 

Model de acord de grant H2020: MAG H2020 CEC — cu beneficiari multipli: v4.0 – 20.2.2017 

104 

- dacă încetarea intră în vigoare în timpul perioadei prevăzute la articolul 3, un 

„raport de încetare” din partea beneficiarului în cauză, pentru perioada de 

raportare deschisă până la data încetării, și care să conțină o prezentare generală a 

desfășurării activității, informații privind costurile eligibile (inclusiv un tabel cu 

costurile directe defalcate), situația financiară individuală și, dacă este cazul, 

certificatul privind situația financiară (a se vedea articolul 20). 

 

Informațiile din raportul de încetare trebuie să fie incluse și în raportul periodic aferent 

următoarei perioade de raportare (a se vedea articolul 20.3). 

 

Dacă cererea de modificare este respinsă de Agenție pe motiv că pune sub semnul 

întrebării decizia de atribuire a grantului sau că încalcă principiul egalității de tratament al 

solicitanților, acordul poate fi reziliat în conformitate cu articolul 50.3.1 litera (c). 

 

Dacă cererea de modificare este acceptată de Agenție, acordul este modificat pentru a se 

introduce schimbările necesare (a se vedea articolul 55). 

 

Agenția — pe baza rapoartelor periodice, a raportului de încetare și a raportului privind 

distribuția plăților — va calcula suma datorată beneficiarului și va stabili dacă plățile (de 

prefinanțare și intermediare) primite de beneficiar depășesc această sumă. 

 

Suma datorată se calculează în următoarele etape: 

 

Etapa 1 — Aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile 

 

Valoarea grantului pentru beneficiar se calculează prin aplicarea ratei 

(ratelor) de rambursare la totalul costurilor eligibile declarate de 

beneficiar [și de terții asociați acestuia] în raportul de încetare și care 

au fost aprobate de Agenție.  

 

Sunt eligibile doar costurile suportate de beneficiarul vizat până la 

intrarea în vigoare a încetării (a se vedea articolul 6). Costurile aferente 

contractelor care urmează să fie executate după data încetării nu sunt 

eligibile. 

 

Etapa 2 — Reducerea rezultată din erori substanțiale, nereguli, fraude sau o 

încălcare gravă a obligațiilor 

 

În cazul unei reduceri (a se vedea articolul 43), Agenția va calcula 

valoarea redusă a grantului pentru beneficiarul în cauză prin deducerea 

valorii reducerii (calculată proporțional cu gravitatea erorii, neregulilor, 

fraudei sau încălcării obligațiilor conform articolului 43.2) din valoarea 

a grantului prevăzută pentru beneficiarul respectiv. 

 

Dacă plățile primite depășesc sumele datorate:  

 

- în cazul în care încetarea intră în vigoare în timpul perioadei stabilite la 

articolul 3 și cererea de modificare este acceptată, beneficiarul vizat trebuie să 

ramburseze beneficiarului principal suma primită nejustificat. Agenția va 
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notifica oficial suma primită nejustificat și va solicita beneficiarului vizat să o 

ramburseze beneficiarului principal în termen de 30 de zile de la primirea 

notificării. Dacă acesta nu rambursează beneficiarului principal suma 

respectivă, Agenția va recurge la Fondul de garantare pentru a face plata către 

beneficiarul principal și apoi va transmite beneficiarului vizat o notă de debit în 

contul Fondului de garantare (a se vedea articolul 44);  

 

- în toate celelalte cazuri (în special dacă încetarea intră în vigoare după perioada 

prevăzută la articolul 3), Agenția va transmite în mod oficial beneficiarului 

vizat o notă de debit. Dacă plata nu se efectuează până la data specificată în 

nota de debit, Fondul de garantare va plăti Agenției suma datorată și Agenția 

va transmite beneficiarului vizat o notă de debit în contul Fondului de 

garantare (a se vedea articolul 44); 

 

- dacă beneficiarul vizat este fostul beneficiar principal, acesta trebuie să 

ramburseze noului beneficiar principal suma primită nejustificat, cu excepția 

cazului în care: 

 

- încetarea intră în vigoare după o plată intermediară și 

 

- fostul beneficiar principal nu a distribuit sumele primite cu titlu de plăți 

de prefinanțare sau intermediare (a se vedea articolul 21.7). 

 

În acest caz, Agenția va transmite în mod oficial fostului beneficiar principal o 

notă de debit. Dacă plata nu se efectuează până la data specificată în nota de 

debit, Fondul de garantare va plăti Agenției suma datorată. Agenția va efectua 

apoi plata către noul beneficiar principal și va transmite fostului beneficiar 

principal o notă de debit în contul Fondului de garantare (a se vedea articolul 

44). 

 

Dacă plățile primite nu depășesc sumele datorate: sumele datorate beneficiarului 

vizat vor fi incluse în următoarea plată intermediară sau finală. 

 

În cazul în care Agenția nu primește raportul de încetare în perioada specificată (a se 

vedea mai sus), vor fi luate în calcul doar costurile care sunt incluse într-un raport periodic 

aprobat. 

 

În cazul în care Agenția nu primește raportul cu privire la distribuția plăților în perioada 

specificată (a se vedea mai sus), aceasta va considera că: 

 

- beneficiarul principal nu a distribuit nicio plată către beneficiarul vizat și 

 

- beneficiarul vizat nu trebuie să ramburseze nicio sumă beneficiarului principal.  

 

După încetarea participării, obligațiile beneficiarului în cauză (în special articolele 20, 22, 

23, capitolul 4 secțiunea 3, articolele 36, 37, 38, 40, 42, 43 și 44) continuă să se aplice. 

 

 

SECȚIUNEA 4 FORȚA MAJORĂ 
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ARTICOLUL 51 — FORȚA MAJORĂ  

 

‘ „Forța majoră” înseamnă orice situație sau eveniment care: 

 

- împiedică oricare dintre părți să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul 

acordului,  

 

- a fost neprevăzut(ă), excepțional(ă) și aflat(ă) în afara controlului părților, 

 

- nu s-a datorat erorii sau neglijenței acestora (sau a terților implicați în acțiune) și 

 

- se dovedește inevitabil(ă) în ciuda exercitării întregii diligențe necesare.  

 

Următoarele nu pot fi invocate ca forță majoră: 

 

- orice neprestare a unui serviciu, defect al echipamentului sau al materialului ori 

întârziere în punerea la dispoziție a acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt 

consecința directă a unui caz relevant de forță majoră; 

 

- conflictele de muncă sau grevele sau 

 

- dificultățile financiare. 

 

Orice situație care constituie forță majoră trebuie notificată fără întârziere celeilalte părți, în 

mod oficial, menționându-se natura, durata probabilă și efectele previzibile. 

 

Părțile trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a limita orice prejudiciu datorat 

forței majore, precum și să depună toate eforturile pentru a relua punerea în aplicare a acțiunii 

cât mai curând posibil. 

 

Partea împiedicată de forța majoră să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul 

acordului nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nerespectarea respectivelor obligații.  

 

 

CAPITOLUL 7 DISPOZIȚII FINALE 

 

ARTICOLUL 52 — COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI 

 

52.1 Forma și mijloacele de comunicare  

 

Comunicarea privind acordul (informații, cereri, prezentări, „notificări oficiale” etc.) trebuie: 

 

- să fie realizată în scris și  

 

- să poarte numărul acordului. 

 

Toate comunicările trebuie să se realizeze prin sistemul electronic de schimb de pe portalul 

participanților și să utilizeze formularele și modelele furnizate în acesta.  
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Dacă — după plata soldului — Agenția constată că o notificare oficială nu a fost accesată, se 

va transmite o a doua notificare oficială prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

(„notificare oficială pe suport de hârtie”). Termenele-limită vor fi calculate din momentul 

transmiterii celei de-a doua notificări. 

 

Comunicările în sistemul electronic de schimb trebuie să fie efectuate de persoane autorizate 

în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare a portalului participanților. În ceea ce 

privește numirea persoanelor autorizate, fiecare beneficiar trebuie să fi desemnat — anterior 

semnării prezentului acord — un �„reprezentant desemnat al entității juridice (LEAR - Legal 

Entity Appointed Representative)”. Rolul și sarcinile care îi revin LEAR sunt precizate în 

scrisoarea de numire a acestei persoane (a se vedea termenii și condițiile de utilizare a 

portalului participanților).  

 

În cazul în care sistemul electronic de schimb este temporar indisponibil, instrucțiunile vor fi 

transmise pe site-urile internet ale Agenției și Comisiei.  

 

52.2 Data comunicării  

 

Comunicările se consideră efectuate atunci când sunt transmise de partea expeditoare (adică 

la data și ora când sunt transmise prin sistemul electronic de schimb). 

 

Notificările oficiale prin sistemul electronic de schimb se consideră efectuate atunci când 

sunt primite de partea destinatară (adică la data și ora la care sunt acceptate de partea 

destinatară, astfel cum indică marca temporală). O notificare oficială care nu a fost acceptată 

în termen de 10 zile de la data transmiterii sale este considerată acceptată.  

 

Notificările oficiale pe suport de hârtie transmise prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire (doar după plata soldului) se consideră efectuate, fie: 

 

- la data livrării, înregistrată de serviciul poștal, fie 

 

- la data-limită pentru ridicare de la oficiul poștal. 

 

În cazul în care sistemul electronic de schimb este temporar indisponibil, nu se poate 

considera că partea expeditoare încalcă obligația de a transmite o comunicare într-un termen 

specificat. 

 

52.3 Adresele de comunicare 

 

Sistemul electronic de schimb trebuie să fie accesat prin intermediul următorului URL: 

 

[a se introduce URL-ul] 

 

Agenția va comunica în prealabil beneficiarului principal și beneficiarilor, în mod oficial, 

orice modificare a acestui URL. 

 

Notificările oficiale pe suport de hârtie (doar după plata soldului) adresate Agenției trebuie 

trimise la adresele poștale oficiale indicate pe site-ul web al Agenției. 



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

 

Model de acord de grant H2020: MAG H2020 CEC — cu beneficiari multipli: v4.0 – 20.2.2017 

108 

 

Notificările oficiale pe suport de hârtie (doar după plata soldului) adresate beneficiarilor 

trebuie să fie trimise la sediul juridic al acestora menționat în Registrul beneficiarului de pe 

portalul participanților.  

 

ARTICOLUL 53 — INTERPRETAREA ACORDULUI  

 

53.1 Prioritatea termenilor și condițiilor față de anexe 

 

Dispozițiile conținute în termenii și condițiile prezentului acord au prioritate față de anexele la 

acesta. 

 

Dispozițiile din anexa 2 au prioritate față de cele din anexa 1. 

 

53.2 Privilegii și imunități  

 

[OPȚIUNEA 1, pentru toate organizațiile internaționale: Niciun element din prezentul 

acord nu poate fi interpretat ca renunțare la vreun privilegiu sau la vreo imunitate acordată 

[a se introduce denumirea organizației (organizațiilor) internațională (internaționale)] prin 

documentele sale constitutive sau de dreptul internațional.] 

 

[OPȚIUNEA 2: Nu se aplică] 

 

ARTICOLUL 54 — CALCULUL PERIOADELOR, DATELOR ȘI TERMENELOR-

LIMITĂ  

 

În conformitate cu Regulamentul nr. 1182/71
36

, perioadele exprimate în zile, luni sau ani sunt 

calculate începând din momentul când are loc evenimentul declanșator.  

 

Ziua în care are loc respectivul eveniment nu se consideră inclusă în perioadă. 

 

ARTICOLUL 55 — MODIFICĂRI ALE ACORDULUI  

 

55.1 Condiții 

 

Acordul poate fi modificat, cu excepția cazului în care modificarea în cauză implică schimbări 

aduse acordului care ar putea să pună sub semnul întrebării decizia de atribuire a grantului sau 

care ar încălca principiul tratamentului egal al solicitanților.  

 

Modificările pot fi solicitate de oricare dintre părți. 

 

55.2 Procedură 

 

Partea care solicită o modificare trebuie să introducă o cerere de modificare semnată în 

sistemul electronic de schimb (a se vedea articolul 52). 

                                                 
36 Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se 

aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1). 
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Beneficiarul principal introduce și primește cereri de modificare în numele beneficiarilor (a se 

vedea anexa 3). 

 

Dacă se solicită schimbarea beneficiarului principal fără acordul acestuia, cererea trebuie 

introdusă de un alt beneficiar (acționând în numele celorlalți beneficiari). 

 

Cererea de modificare trebuie să includă: 

 

- motivele; 

 

- documentele justificative corespunzătoare și 

 

- în cazul în care se solicită schimbarea beneficiarului principal fără acordul acestuia: 

avizul beneficiarului principal (sau dovada că avizul acestuia a fost solicitat în scris); 

 

Agenția poate să solicite informații suplimentare. 

 

Dacă partea care primește cererea este de acord, aceasta trebuie să semneze modificarea în 

sistemul electronic de schimb în termen de 45 de zile de la primirea notificării (sau a oricăror 

informații suplimentare solicitate de Agenție). Dacă partea respectivă nu este de acord, 

aceasta trebuie să își notifice dezacordul, în mod oficial, în același termen-limită. Termenul-

limită poate să fie prelungit dacă acest lucru este necesar pentru evaluarea cererii. Dacă nu se 

primește nicio notificare până la termenul-limită, se consideră că cererea a fost respinsă.  

 

O modificare intră în vigoare la data la care este semnată de partea destinatară.  

 

O modificare produce efecte la data convenită de părți sau, în absența unui astfel de acord, la 

data intrării sale în vigoare.  

 

ARTICOLUL 56 — ADERAREA LA ACORD 

 

56.1 Aderarea beneficiarilor menționați în preambul 

 

Ceilalți beneficiari trebuie să adere la acord prin semnarea formularului de aderare (a se vedea 

anexa 3) din sistemul electronic de schimb (a se vedea articolul 52), în termen de 30 de zile de 

la intrarea în vigoare a acordului (a se vedea articolul 58) [OPȚIUNE dacă se aplică articolul 

14 și a fost solicitată răspunderea în solidar: și pentru beneficiarii pentru care 

[Comisia][Agenția] a solicitat răspunderea în solidar a unui terț asociat, prezentând, de 

asemenea, — în momentul aderării — o declarație privind răspunderea în solidar (a se vedea 

anexa 3a) semnată de terț]. 

 

Aceștia își vor asuma drepturile și obligațiile care le revin în temeiul acordului, cu începere de 

la data intrării sale în vigoare (a se vedea articolul 58). 

 

Dacă un beneficiar nu aderă la acord în termenul specificat mai sus, beneficiarul principal 

trebuie – în termen de 30 de zile – să prezinte o cerere de modificare în scopul efectuării 

oricăror schimbări necesare pentru asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a acțiunii. 

Acest fapt nu aduce atingere dreptului Agenției de a rezilia acordul (a se vedea articolul 50).  
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56.2 Adăugarea de noi beneficiari 

 

În cazuri justificate, beneficiarii pot solicita adăugarea unui nou beneficiar. 

 

În acest scop, beneficiarul principal trebuie să depună o cerere de modificare în conformitate 

cu articolul 55. Aceasta trebuie să includă un formular de aderare (a se vedea anexa 3) semnat 

de noul beneficiar în sistemul electronic de schimb (a se vedea articolul 52).  

 

Noii beneficiari trebuie să își asume drepturile și obligațiile care le revin în temeiul acordului 

cu începere de la data aderării lor, specificată în formularul de aderare (a se vedea anexa 3). 

 

ARTICOLUL 56a — TRANSFERUL ACORDULUI CĂTRE UN NOU BENEFICIAR 

— PORTABILITATEA GRANTULUI 

 

56a.1 Condiții 

 

[Un] cercetător[ul] principal poate solicita transferul acțiunii (sau a părții sale din aceasta) 

către un nou beneficiar, cu condiția ca obiectivele acțiunii să rămână realizabile. 

 

Beneficiarul principal [OPȚIUNE pentru SyG și alte granturi CEC cu mai mult de un 

cercetător principal: sau, dacă este cazul, beneficiarul acestuia/acesteia] poate obiecta 

numai în cazul în care transferul nu este posibil în conformitate cu legislația națională. 

 

56a.2 Procedură 

 

Beneficiarul principal trebuie să notifice în mod oficial Agenției o cerere de modificare (a se 

vedea articolul 55).  

 

56a.3 Efectele 

 

Fostul beneficiar trebuie să convină cu cercetătorul principal și cu noul beneficiar un plan de 

transferare a drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul acordului către noul beneficiar. 

 

Agenția va solicita fostului beneficiar să transfere către noul beneficiar orice parte din 

prefinanțare (a se vedea articolul 21) care nu este acoperită de un raport financiar aprobat. 

 

La cererea cercetătorului principal, Agenția îi poate solicita fostului beneficiar să transfere 

către noul beneficiar echipamentele achiziționate și utilizate exclusiv în cadrul acțiunii (cu 

rambursarea costurilor care nu au fost încă amortizate). Fostul beneficiar poate obiecta numai 

în cazul în care transferul nu este posibil în conformitate cu legislația națională. 

 

ARTICOLUL 57 — LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  

 

57.1 Legislația aplicabilă 

 

Acordul este reglementat de legislația UE aplicabilă, completată, dacă este necesar, de 

legislația Belgiei.  
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[OPȚIUNE suplimentară pentru organizațiile internaționale care nu acceptă nicio clauză 

privind legislația aplicabilă: În mod excepțional, nu există legislație aplicabilă pentru [a se 

introduce denumirea organizațiilor internaționale în cauză]]. 

 

[OPȚIUNE suplimentară pentru organizațiile internaționale care acceptă o clauză privind 

legislația aplicabilă, dar nu clauza standard (legislația UE + cea belgiană): În mod 

excepțional, acordul este reglementat de o legislație aplicabilă diferită pentru următorii 

beneficiari: 

 

- [a se introduce denumirile organizațiilor internaționale în cauză]: [de legislația UE 

aplicabilă][, completată, dacă este necesar][de legislația [Belgiei][[a se introduce 

numele unui alt stat membru sau al țării AELS]]][și, acolo unde este cazul,][de 

principiile generale care reglementează dreptul organizațiilor internaționale și de 

normele dreptului internațional general] 

- [a se introduce denumirile organizațiilor internaționale în cauză]: [de legislația UE 

aplicabilă][, completată, dacă este necesar][de legislația [Belgiei][[a se introduce 

numele unui alt stat membru sau al țării AELS]]][și, acolo unde este cazul,] [de 

principiile generale care reglementează dreptul organizațiilor internaționale și de 

normele dreptului internațional general] 

[identic pentru alte organizații internaționale].] 

 

57.2 Soluționarea litigiilor 

 

Dacă un litigiu referitor la interpretarea, la aplicarea și la valabilitatea acordului nu poate să 

fie soluționat pe cale amiabilă, Tribunalul – sau, în cazul unui recurs, Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene – are competență exclusivă. Astfel de acțiuni trebuie să fie inițiate în 

temeiul articolului 272 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE). 

 

[OPȚIUNE suplimentară pentru beneficiarii din afara UE (cu excepția beneficiarilor cu 

sediul social într-o țară asociată care a încheiat un acord de asociere la programul Orizont 

2020 care stipulează competența exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene): În mod 

excepțional, dacă un astfel de litigiu apare între Agenție și [a se introduce denumirea 

(denumirile) beneficiarului (beneficiarilor) dintr-un stat din afara UE], instanțele competente 

din Belgia dețin competența exclusivă.] 

 

[OPȚIUNE suplimentară pentru organizațiile internaționale și pentru beneficiarii care nu 

sunt eligibili pentru finanțare UE și care, în conformitate cu legislația lor națională, nu pot 

face obiectul competenței instanțelor belgiene: În mod excepțional, pentru următorii 

beneficiari:  

 

- [a se introduce denumirea organizației internaționale sau a beneficiarului care nu 

este eligibil pentru finanțare UE]  

- [a se introduce denumirea organizației internaționale sau a beneficiarului care nu 

este eligibil pentru finanțare UE] 

[identic pentru alți beneficiari care sunt organizații internaționale sau beneficiari care nu 

sunt eligibili pentru finanțare UE] 

 

aceste litigii trebuie — dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă — să fie supuse 

arbitrajului. Fiecare parte trebuie să comunice în mod oficial celeilalte părți intenția sa de a 
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recurge la arbitraj și identitatea arbitrului. Se vor aplica regulile opționale ale Curții 

Permanente de Arbitraj în ceea ce privește organizațiile internaționale și statele, aflate în 

vigoare la data intrării în vigoare a acordului. Autoritatea împuternicită să facă numiri va fi 

Secretarul General al Curții Permanente de Arbitraj, în urma unei solicitări în scris 

formulate de oricare dintre părți. Procedurile de arbitraj trebuie să se desfășoare la 

Bruxelles, iar limba utilizată în procedurile de arbitraj va fi limba engleză. Hotărârea 

arbitrală va avea caracter obligatoriu pentru toate părțile și nu poate face obiectul unui 

recurs.] 

 

Dacă un litigiu se referă la sancțiuni administrative ori la o decizie de compensare sau cu 

caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 299 din TFUE (a se vedea articolele 44, 45 și 

46), beneficiarii trebuie să introducă acțiuni înaintea Tribunalului — sau, în cazul unui recurs, 

înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene — în temeiul articolului 263 din TFUE. 

Acțiunile împotriva deciziilor privind deducerea și a deciziilor cu titlu executoriu trebuie 

introduse împotriva Comisiei (nu împotriva Agenției). 

 

ARTICOLUL 58 — INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI  

 

Acordul va intra în vigoare la data semnării sale de Agenție sau de beneficiarul principal, în 

funcție de cine semnează ultimul.  

 

 

 

SEMNĂTURI 

 

 

 

Pentru beneficiarul principal Pentru Agenție 

 

[funcție/prenume/nume] [prenume/nume] 

[semnătura electronică] [semnătura electronică] 

 

Redactat în [limba engleză] la [marca temporală electronică] Redactat în [limba 

engleză] la [marca temporală 

electronică] 
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 estimate (per categorie bugetară) Contribuția UE Informații suplimentare

A.1 Personalul (sau 

echivalent)   

A.4 Proprietari de 

IMM-uri fără salariu

D.5 Costuri 

aferente 

bunurilor și 

servicii lor 

facturate intern

A.2 Persoane fizice cu 

contract direct

A.5 Beneficiari 

persoane fizice care 

nu primesc salariu

A.3 Persoane detașate

Unitare 8Reale 

Costuri 

estimate 

aferente 

contribuții lor 

în natură 

neutil izate la 

sediu

Declararea 

costurilor în 

temeiul 

punctului D.4 

Costurile 

estimate ale 

beneficiarilor/te

rților asociați 

care nu primesc 

finanțare 

UE/partenerilor 

internaționali

Forma costurilor
5 Reale

Unitare 

6 Unitare 
7 Reale 

3
 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 a decis să o acorde pentru acțiune) (a se vedea articolul 5.1).

Total f
g=0,25x(a+b+c+e+f-

l)
h = a+b+c+d+e+f+g i j ka Total b Nr. de ore Total c d e l Da/Nu

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

2 
Costurile indirecte acoperite de un grant de funcționare (primit în cadrul oricărui program de finanțare al UE sau Euratom; a se vedea articolul 6.5 litera (b)) sunt neeligibile în temeiul acordului de grant. Prin urmare, un beneficiar/terț asociat 

care primește un grant de funcționare pe durata acțiunii nu poate declara costuri indirecte pentru anul (anii)/perioada (perioadele) de raportare acoperit (acoperiți)/acoperită (acoperite) de grantul de funcționare, cu excepția cazului în care 

10 
 Pentru beneficiarii care nu primesc finanțare UE, a se vedea articolul 9. 

11 
 Numai pentru terții asociați care primesc finanțare UE.

4 
„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.  

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

6
Unitate: ore lucrate în cadrul acțiunii; costuri pe unitate (tarif orar): calculate în conformitate cu practica contabilă obișnuită a beneficiarului.

7
 Pentru detalii (costuri pe oră (tarif orar)), a se vedea anexa 2a „Informații suplimentare privind bugetul estimat”. 

8
 Unitate și costuri pe unitate: calculate în conformitate cu practica contabilă obișnuită a beneficiarului.

9 
Rata fixă: 25 % din costurile directe eligibile, din care se exclud: costurile directe de subcontractare și costurile aferente contribuțiilor în natură neutilizate la sediu (a se vedea articolul 6.2 punctul E).
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ANEXA 2a 

 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND BUGETUL ESTIMAT  

 
 Instrucțiunile și notele de subsol în albastru nu vor apărea în textul generat de sistemul 

informatic (întrucât sunt doar instrucțiuni interne).  
 În ceea ce privește opțiunile [între paranteze pătrate]: opțiunea aplicabilă va fi selectată de 

sistemul informatic. În mod automat, opțiunile neselectate nu vor fi afișate.  
 În ceea ce privește câmpurile cu [gri, între paranteze pătrate] (chiar dacă acestea sunt parte a 

unei opțiuni, astfel cum se specifică la punctul anterior): sistemul informatic va introduce datele 
corespunzătoare. 

 

Costuri unitare pentru proprietari de IMM-uri/beneficiari persoane fizice fără salariu 

1. Costuri pentru un [proprietar de IMM][beneficiar persoană fizică] care nu primește 

salariu 

Unități: ore lucrate în cadrul acțiunii  

Suma pe unitate („tariful orar”): calculată cu ajutorul formulei următoare: 

{{ 4 650 EUR / 143 ore}  

înmulțit cu  

{coeficient de corecție în funcție de țară pentru țara în care își are sediul beneficiarul} 

Coeficient de corecție în funcție de țară (în vigoare în momentul cererii):  

Statul membru al UE 

țara coeficient

ul 

țara coeficient

ul 

țara coeficient

ul 

țara coeficient

ul 

țara coeficientul 

AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  

BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  

BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  

CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  

CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    

DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

 

Țările asociate la H2020 

țara coeficientul țara coeficientul țara coeficientul țara coeficientul țara coeficientul 

AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 

BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    

CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

 

Alte țări 

țara coeficientul țara coeficientul țara coeficientul țara coeficientul țara coeficientul 

AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  

AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  

AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  

AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  
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AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  

BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  

BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  

BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  

BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  

BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  

BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  

BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  

BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  

BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  

BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  

CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  

CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  

CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  

CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55,8 %  

CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  

CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 

CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    

CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    

CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    

CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

 

[OPȚIUNE suplimentară pentru beneficiari/terți asociați care au optat să utilizeze costul unitar (în 

cadrul propunerii/printr-o modificare): Pentru următorii beneficiari/terți asociați, sumele pe unitate 

(tarifele orare) se stabilesc după cum urmează: 

  

- Beneficiarul/Terțul asociat [denumirea prescurtată]: [a se introduce suma] EUR 

- Beneficiarul/Terțul asociat [denumirea prescurtată]: [a se introduce suma] EUR 

[similar pentru alți beneficiari/terți asociați, dacă este cazul]] 

 

Numărul estimat de unități: a se vedea anexa 2. 
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ANEXA 3 

 

 

 

FORMULAR DE ADERARE PENTRU BENEFICIARI  

 

 

[Denumirea oficială completă a beneficiarului/noului beneficiar/noului beneficiar 

principal (denumirea prescurtată)], cu sediul în [adresa oficială completă], [OPȚIUNE 

pentru beneficiarii plătitori de TVA: codul de înregistrare în scopuri de TVA [a se introduce 

codul]], ([„beneficiarul”][„beneficiarul principal”]), reprezentat în scopul semnării 

prezentului formular de aderare de [prenume și nume, funcție],  

 

convine în cele ce urmează 

 

să devină [beneficiarul][beneficiarul principal] nr. [a se introduce nr. beneficiarului]  

 

în cadrul acordului de grant nr. [a se introduce numărul acordului] („acordul”)  

 

între [denumirea oficială completă a beneficiarului principal] și Agenția Executivă a 

Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) („Agenția”), în temeiul competenței 

delegate de Comisia Europeană („Comisia”),  

 

pentru acțiunea intitulată [a se introduce titlul acțiunii (a se introduce acronimul)].  

 

[OPȚIUNE pentru beneficiari/noii beneficiari: și împuternicește 

 

beneficiarul principal să introducă și să semneze, în numele său, toate modificările necesare 

la acord, în conformitate cu articolul 55.] 

 

Prin semnarea prezentului formular de aderare, beneficiarul acceptă grantul și convine să 

[OPȚIUNE: pentru noul beneficiar principal: își asume obligațiile și rolul de beneficiar 

principal și să] îl pună în aplicare în conformitate cu Acordul, cu toate obligațiile și condițiile 

prevăzute în acesta [OPȚIUNE pentru noii beneficiari:, începând cu [a se introduce 

data][data semnării formularului de aderare][data intrării în vigoare a modificării] („data 

aderării”) [OPȚIUNE suplimentară pentru schimbarea beneficiarului din cauza preluării 

parțiale: și cu răspunderea în solidar pentru sume nejustificate plătite către [a se introduce 

denumirea prescurtată a fostului beneficiar] (și anume, recuperări)] — în cazul în care 

[Comisia][Agenția] este de acord cu cererea de modificare].  

 

SEMNĂTURĂ 

 

Pentru beneficiar/noul beneficiar/noul beneficiarul principal:                            

[funcție/prenume/nume]                            

[semnătura electronică]      

 

Redactat în [limba engleză] la [marca temporală electronică]  
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ANEXA 3a 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RĂSPUNDEREA ÎN SOLIDAR A  

TERȚILOR ASOCIAȚI 
 

(a se completa de către terțul asociat și a se depune de către beneficiar dacă se aplică articolul 14 și dacă 

Agenția a solicitat răspunderea terțului asociat) 

 

 

[denumirea oficială completă a entității afiliate la sau asociate cu beneficiarul 

(denumirea prescurtată)], cu sediul în [adresa oficială completă], [OPȚIUNE pentru terții 

asociați plătitori de TVA: codul de înregistrare în scopuri de TVA [a se introduce codul]] 

(„terțul asociat”), reprezentat în scopul semnării prezentei declarații privind răspunderea în 

solidar de reprezentatul (reprezentanții) său (săi) legal (legali) [prenumele și numele, funcția 

reprezentantului (reprezentanților) legal (legali) al (ai) terțului asociat], 

 

asociat cu beneficiarul nr. [a se introduce numărul] [denumirea oficială completă a 

beneficiarului (denumirea prescurtată)], cu sediul în [adresa oficială completă], [OPȚIUNE 

pentru beneficiarii plătitori de TVA: codul de înregistrare în scopuri de TVA [a se introduce 

codul]] („beneficiarul”), 

 

prin prezentul document acceptă răspunderea în solidar cu beneficiarul  

 

pentru orice sumă datorată Agenției de către beneficiar în temeiul acordului de grant nr. [a se 

introduce numărul acordului] [(a se introduce acronimul)], până la concurența contribuției 

maxime a UE indicate, pentru terțul asociat, în bugetul estimat (a se vedea anexa 2). 

 

Terțul asociat convine irevocabil și necondiționat să plătească sumele solicitate în temeiul 

prezentei declarații către Agenție, imediat și la prima cerere. 

 

 

Pentru terțul asociat                                                         

[prenume/nume/funcție] 

semnătura 

   

Redactată în limba engleză la [locul], la [data] 
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i format de 

tipărire A4 

landscape

Venituri
Informații 

suplimentare  

B. Costuri 

directe de 

subcontractare

E. Costuri 

indirecte
2 Costuri totale Venituri

Rata de 

rambursare %

Contribuția 

maximă a 

UE
3

Contribuția 

solicitată din 

partea UE

Informații  

privind 

costurile 

indirecte:

D.1 Deplasare

[D.4 Costuri 

aferente 

infrastructurilor 

mari de 

cercetare]

D.2 

Echipamente

Pe bază de rată 

fixă 
5

25%

[denumire prescurtată 

beneficiar/terț 

asociat]

                   MODELUL ANEXEI 4 PENTRU MAG H2020 CEC — CU BENEFICIARI MULTIPLI

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

Costuri eligibile
1 

(per categorie bugetară) Contribuția UE

A. Costuri directe cu personalul D. Alte costuri directe

A.1 Personalul (sau echivalent)    
A.4 Proprietari de 

IMM-uri fără salariu
D.5 Costuri 

aferente 

bunurilor și 

servicii lor 

facturate 

intern

Veniturile 

generate de 

acțiune, care 

trebuie raportate 

în ultima 

perioadă de 

raportare, în 

conformitate cu 

articolul 5.3.3

Costuri 

aferente 

contribuții lor 

în natură 

neutil izate la 

sediuA.2 Persoane fizice cu contract 

direct

A.5 Beneficiari 

persoane fizice care 

A.3 Persoane detașate D.3 Alte bunuri 

și servicii

Forma costurilor
4 Reale Unitare Unitare Reale Reale Unitare

a Total b Nr. de ore Total c d e [f] Total g

Reale 

5 
 Rata fixă: 25 % din costurile directe eligibile, din care se exclud: costurile directe de subcontractare și costurile aferente contribuțiilor în natură neutilizate la sediu (a se vedea articolul 6.2 punctul E).

n

Prin prezenta, beneficiarul/terțul asociat confirmă că:

Informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate.

Costurile declarate sunt eligibile (a se vedea articolul 6).

Costurile pot să fie 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).

Pentru ultima perioadă de raportare: că toate veniturile au fost declarate (a se vedea articolul 5.3.3).

h=0,25x(a+b+c+

e+[f]+g -n)

i = 

a+b+c+d+e+[f] +g+h
j k l m

i Vă rugăm să declarați toate costurile eligibile, chiar dacă acestea depășesc sumele indicate în bugetul estimat (a se vedea anexa 2). Numai sumele care au fost declarate în situațiile financiare individuale pot fi luate în calcul ulterior, pentru 

înlocuirea altor costuri, considerate neeligibile.

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

2 
Costurile indirecte declarate nu trebuie să conțină sume acoperite de un grant de funcționare (primit în baza oricărui program de finanțare al UE sau Euratom; a se vedea articolul 6.2 punctul E). În cazul în care, în perioada de raportare, ați 

beneficiat de un grant de funcționare, nu puteți declara costuri indirecte, cu excepția cazului în care puteți demonstra că grantul de funcționare nu acoperă niciunul dintre costurile acțiunii. 

3
 Aceasta reprezintă cuantumul teoretic  al contribuției UE, pe care sistemul îl calculează automat (prin înmulțirea ratei de rambursare cu costurile totale declarate). Suma pe care o solicitați (în coloana „Contribuția solicitată din partea UE”) poate fi 

mai mică. 
4 

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

 

 

 

MODEL DE CERTIFICAT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE 
 
 
 
 În ceea ce privește opțiunile [cu caractere cursive, între paranteze pătrate]: a se selecta opțiunea 

aplicabilă. Opțiunile neselectate ar trebui șterse. 
 În ceea ce privește câmpurile cu [gri, între paranteze pătrate]: a se introduce datele corespunzătoare 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU UN RAPORT INDEPENDENT DE CONSTATĂRI FACTUALE 

PRIVIND COSTURILE DECLARATE ÎN TEMEIUL UNUI ACORD DE GRANT FINANȚAT PRIN 

PROGRAMUL-CADRU PENTRU CERCETARE ORIZONT 2020     2 

 

RAPORT INDEPENDENT DE CONSTATĂRI FACTUALE PRIVIND COSTURILE DECLARATE ÎN 

TEMEIUL UNUI ACORD DE GRANT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL-CADRU PENTRU CERCETARE 

ORIZONT 2020         5 
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Termeni de referință pentru un raport independent de constatări factuale privind costurile 

declarate  

în temeiul unui acord de grant finanțat prin Programul-cadru pentru cercetare și inovare 

Orizont 2020 

 

Prezentul document stabilește „termenii de referință (TR)” în temeiul cărora 

 

[OPȚIUNEA 1: [a se introduce denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] [OPȚIUNEA 2: [a se 

introduce denumirea terțului asociat] („terțul asociat”), terț asociat beneficiarului [a se introduce 

denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] 

 

convine să angajeze  

[a se introduce denumirea juridică a auditorului] („auditorul”) 

 

pentru a realiza un raport independent de constatări factuale („raportul”) cu privire la situația 

financiară (situațiile financiare)1 elaborată (elaborate) de [beneficiar] [terțul asociat] pentru acordul 

de grant Orizont 2020 [a se introduce numărul acordului de grant, titlul acțiunii, acronimul și durata de 

la/până la] („acordul”) și  

 

pentru a elibera un „Certificat privind situațiile financiare” („CFS” - Certificate on the Financial 

Statements) menționat la articolul 20.4 din acord, pe baza modelului de raportare obligatoriu prevăzut 

de Comisie. 

 

Acordul s-a încheiat în temeiul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (H2020) 

între beneficiar și [OPȚIUNEA 1: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană 

(„Comisia”)][OPȚIUNEA 2: Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”), reprezentată 

de Comisia Europeană („Comisia”),][OPȚIUNEA 3: [Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)] 

[Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)] [Agenția Executivă pentru 

Inovare și Rețele (INEA)] [Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)] 

(„Agenția”), în baza competențelor delegate de Comisia Europeană („Comisia”),]  

 

[Comisia] [Agenția] este menționată doar ca semnatară a acordului cu beneficiarul. [Uniunea 

Europeană][Euratom][Agenția] nu este parte la prezentul angajament.  

 

1.1 Obiectul angajamentului 

 

Beneficiarul principal trebuie să prezinte raportul final Agenției în termen de 60 de zile de la finalul 

ultimei perioade de raportare, care ar trebui să includă, printre alte documente, un CFS pentru fiecare 

beneficiar și pentru fiecare terț asociat care solicită o contribuție totală de minimum 325 000 EUR, ca 

rambursare a costurilor reale și a costurilor unitare calculate pe baza practicilor sale obișnuite de 

contabilizare a costurilor (a se vedea articolul 20.4 din acord). CFS trebuie să acopere toate perioadele 

de raportare ale beneficiarului sau ale terțului asociat indicat mai sus. 

 

Beneficiarul trebuie să prezinte beneficiarului principal CFS-ul pentru el însuși și pentru terțul (terții) 

asociat (asociați) lui, în cazul în care CFS-ul trebuie să fie inclus în raportul final în conformitate cu 

articolul 20.4 din acord.  

 

CFS este alcătuit din două documente separate: 

                                                 
1 Prin care sunt declarate costurile în temeiul acordului (a se vedea formularul de „Model de situații financiare” 

din anexa 4 la acordul de grant). 
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- termenii de referință („TR”) care urmează să fie semnați de [beneficiar] [terțul asociat] și de 

auditor; 

- raportul independent de constatări factuale („raportul”) care trebuie să fie emis cu antetul 

auditorului, datat, ștampilat și semnat de auditor (sau de funcționarul public competent) și care 

cuprinde procedurile convenite („procedurile”) care trebuie aplicate de auditor, precum și 

constatările factuale standard („constatările”) care trebuie confirmate de auditor. 

 

În cazul în care CFS-ul trebuie să fie inclus în raportul final în conformitate cu articolul 20.4 din 

acord, cererea de plată a soldului aferent acordului nu poate fi făcută fără CFS. Cu toate acestea, plata 

pentru rambursarea costurilor acoperite de CFS nu împiedică Comisia, Agenția, Oficiul European de 

Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi Europeană să realizeze verificări, analize, audituri și investigații 

în conformitate cu articolul 22 din acord. 

 

1.2 Responsabilitățile 

 

[Beneficiarul] [Terțul asociat]: 

 trebuie să elaboreze situația financiară (situațiile financiare) pentru acțiunea finanțată prin 

acord în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul acestuia. Situația financiară 

(situațiile financiare) trebuie să fie elaborată (elaborate) în conformitate cu sistemul contabil 

și de registre contabile, precum și în conformitate cu conturile și evidențele subiacente ale 

[beneficiarului] [terțului asociat]; 

 trebuie să trimită auditorului situația financiară (situațiile financiare); 

 este responsabil și răspunde pentru acuratețea situației financiare (situațiilor financiare); 

 este responsabil pentru integralitatea și acuratețea informațiilor furnizate, pentru a permite 

auditorului să deruleze procedurile. Trebuie să furnizeze auditorului o scrisoare de 

reprezentare, în scris, care să justifice respectivele situații. Scrisoarea de reprezentare, în scris, 

trebuie să specifice perioada acoperită de situațiile financiare și trebuie să fie datată; 

 acceptă faptul că auditorul nu poate îndeplini procedurile dacă nu are acces deplin la 

personalul și la documentele contabile ale [beneficiarului] [terțului asociat], precum și la alte 

evidențe și documente relevante. 

 

Auditorul:  

 [Opțiunea 1, implicită: are competența de a efectua audituri legale ale documentelor contabile 

în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 

2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a 

Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 

84/253/CEE a Consiliului sau cu alte reglementări naționale similare]. 

 [Opțiunea 2, dacă beneficiarul sau terțul asociat colaborează cu un funcționar public 

independent: este un funcționar public competent și independent în legătură cu care 

autoritățile naționale relevante au stabilit că deține capacitatea legală de a audita beneficiarul]. 

 [Opțiunea 3, dacă beneficiarul sau terțul asociat este o organizație internațională: este un 

auditor [intern] [extern] în conformitate cu reglementările și cu procedurile financiare interne 

ale organizației internaționale]. 

 

Auditorul: 

 trebuie să fie independent față de beneficiar [și de terțul asociat], în special, nu trebuie să fi 

fost implicat în pregătirea situației financiare (situațiilor financiare) a (ale) [beneficiarului] 

[terțului asociat]; 

 trebuie să planifice activitatea astfel încât procedurile să poată fi îndeplinite și constatările să 

poată fi evaluate; 

 trebuie să recurgă la procedurile stabilite și la formatul obligatoriu al raportului; 
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 trebuie să își îndeplinească angajamentul în conformitate cu prezenții TR; 

 trebuie să documenteze aspectele care sunt importante pentru justificarea raportului; 

 trebuie să își bazeze raportul pe dovezile adunate; 

 trebuie să înainteze raportul [beneficiarului] [terțului asociat]. 

Comisia stabilește procedurile care urmează să fie aplicate de auditor. Auditorul nu este responsabil 

pentru caracterul adecvat sau pertinența acestora. Întrucât prezentul angajament nu reprezintă un 

angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit sau o declarație de asigurare.  

 

1.3 Standardele aplicabile 

 

Auditorul trebuie să respecte prezenții termeni de referință și2: 

 

- Standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 

realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare emis de către Consiliul pentru 

standarde internaționale de audit și asigurare (International Auditing and Assurance Standards 

Board - IAASB); 

- Codul de etică al contabililor profesioniști emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale 

de Etică pentru Contabili (IESBA). Cu toate că ISRS 4400 specifică faptul că independența nu 

reprezintă o cerință pentru angajamentele privind realizarea procedurilor convenite, [Comisia] 

[Agenția] solicită ca auditorul să respecte și cerințele de independență din Cod. 

 

Raportul auditorului trebuie să menționeze faptul că nu există niciun conflict de interese între auditor 

și beneficiar [și terțul asociat] în ceea ce privește elaborarea raportului și trebuie să specifice – dacă 

serviciul este facturat – onorariul total plătit auditorului pentru întocmirea raportului. 

 

1.4 Raportarea 

 

Raportul trebuie redactat în limba acordului (a se vedea articolul 20.7).  

 

În temeiul articolului 22 din acord, Comisia, Agenția, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea 

de Conturi au dreptul să auditeze orice activitate care este realizată în cadrul acțiunii și pentru care 

costurile sunt declarate de la bugetul [Uniunii Europene] [Euratom]. Aceasta include activitatea legată 

de prezentul angajament. Auditorul trebuie să asigure accesul la toate documentele de lucru (de 

exemplu, recalcularea tarifelor orare, verificarea duratei declarate a acțiunii) aferente acestei misiuni, 

dacă acest lucru este solicitat de Comisie, de Agenție, de Oficiul European de Luptă Antifraudă sau de 

Curtea de Conturi Europeană.  

 

1.5 Termenul de predare 

 

Raportul trebuie furnizat până la [zz luna aaaa]. 

 

1.6 Alți termeni 

 

[[Beneficiarul][Terțul asociat] și auditorul pot utiliza prezenta secțiune pentru a conveni asupra altor 

termeni specifici, precum onorariile auditorului, răspunderea, legislația aplicabilă etc. Respectivii 

termeni specifici nu trebuie să intre în contradicție cu termenii specificați mai sus.] 

 

                                                 
2 Instituțiile Supreme de Audit care aplică standardele INTOSAI pot realiza procedurile în conformitate cu 

standardele internaționale corespunzătoare ale Instituțiilor Supreme de Audit și cu Codul de etică emis de 

INTOSAI în loc de standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 și de Codul de etică al 

profesioniștilor contabili emis de IAASB și IESBA.  
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[denumirea juridică a auditorului] [denumirea juridică a [beneficiarului][terțului 

asociat]] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] [numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] [zz luna aaaa] 

Semnătura auditorului Semnătura [beneficiarului][terțului asociat] 
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Raport independent de constatări factuale privind costurile declarate  

în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 

 

 
(A se tipări cu antetul auditorului) 

 
Către 

[ numele persoanei (persoanelor) de contact], [funcția] 

[ [denumirea beneficiarului] [terțului asociat] ] 

[adresa] 

[zz luna aaaa] 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule [numele persoanei (persoanelor) de contact], 

 

Astfel cum s-a convenit în temeiul termenilor de referință din data de [zz luna aaaa]  

 

cu [OPȚIUNEA 1: [a se introduce denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] [OPȚIUNEA 2: [a se 

introduce denumirea terțului asociat] („terțul asociat”), terț asociat beneficiarului [a se introduce 

denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)], 

 

subsemnații,  

[numele auditorului] („auditorul”), 

cu sediul în 

[adresa completă/orașul/statul/provincia/țara], 

reprezentat de  

[numele și funcția reprezentantului autorizat], 

 

am îndeplinit procedurile convenite cu dumneavoastră cu privire la costurile declarate în situația 

financiară (situațiile financiare)3 a (ale) [beneficiarului] [terțului asociat] privind acordul de grant  

[a se introduce referința acordului de grant: numărul, titlul acțiunii și acronimul] („acordul”), 

 

cu o valoare totală a costurilor declarate de  

[valoarea totală] EUR, 

 

și cu o valoare totală a costurilor reale și a „costurilor directe cu personalul declarate drept costuri 

unitare, calculate în conformitate cu practicile obișnuite ale [beneficiarului] [terțului asociat] de 

contabilizare a costurilor” declarată în valoare de 

 

[suma costurilor reale totale și a costurilor directe cu personalul totale declarate drept costuri unitare 

calculate în conformitate cu practicile obișnuite ale [beneficiarului] [terțului asociat] de contabilizare 

a costurilor] EUR 

 

și prezentăm în continuare raportul independent de constatări factuale („raportul”) pe care l-am 

întocmit în formatul obligatoriu de raport convenit cu dumneavoastră. 

 

Raportul 

 

                                                 
3 Prin care beneficiarul declară costurile în temeiul acordului (a se vedea formularul de „Model de situații 

financiare” din anexa 4 la Acord). 
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Angajamentul nostru a fost îndeplinit în conformitate cu termenii de referință („TR”) anexați la 

prezentul raport. Raportul include procedurile convenite („procedurile”) realizate și constatările 

factuale standard („constatările”) examinate.  

 

Procedurile au fost realizate exclusiv pentru a ajuta [Comisia] [Agenția] să evalueze dacă costurile 

[beneficiarului] [terțului asociat] au fost sau nu declarate, în conformitate cu acordul, în situația 

financiară (situațiile financiare) anexată (anexate). [Comisia] [Agenția] își formulează propriile 

concluzii pe baza raportului și a oricăror informații suplimentare pe care le-ar putea solicita. 

 

Domeniul de aplicare a procedurilor a fost definit de Comisie. Prin urmare, auditorul nu este 

responsabil pentru caracterul adecvat sau pentru pertinența acestora. Deoarece procedurile îndeplinite 

nu constituie nici un audit și nici o revizuire efectuată în conformitate cu standardele internaționale de 

audit sau cu standardele internaționale privind angajamentele în materie de revizuire, auditorul nu 

formulează o declarație de asigurare cu privire la situațiile financiare.  

 

Dacă auditorul ar fi realizat proceduri suplimentare sau un audit al situațiilor financiare ale 

[beneficiarului] [terțului asociat] în conformitate cu standardele internaționale de audit sau cu 

standardele internaționale privind angajamentele în materie de revizuire, acesta ar fi putut avea în 

vedere alte aspecte, care ar fi fost incluse în raport. 

 

Constatări neaplicabile  

Am examinat situația financiară (situațiile financiare) menționate mai sus și am considerat următoarele 

constatări drept neaplicabile:  

Explicație (a se elimina din raport): 

Dacă o constatare nu este aplicabilă, aceasta trebuie marcată cu �„N.A.” („neaplicabilă”) pe rândul 

corespunzător din coloana din dreapta a tabelului, ceea ce înseamnă că respectiva constatare nu a trebuit să fie 

coroborată de auditor și că procedura aferentă (procedurile aferente) nu a(u) fost îndeplinită (îndeplinite).  

Motivele pentru neaplicarea unei anumite constatări trebuie să fie evidente, și anume:  

 i) dacă nu a fost declarat niciun cost în cadrul unei anumite categorii, atunci constatarea (constatările) 

și procedura (procedurile) aferente nu sunt aplicabile;  

ii) în cazul în care condițiile stabilite pentru aplicarea unei (unor) anumite proceduri nu sunt întrunite, 

constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente nu sunt aplicabile. De exemplu, în 

cazul „beneficiarilor cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro”, procedura și constatarea 

aferente „beneficiarilor cu conturi deschise în euro” nu se aplică. În mod similar, dacă nu se 

plătește o remunerație suplimentară, constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente 

în cazul remunerației suplimentare nu se aplică.  

 
Enumerați aici toate constatările considerate neaplicabile pentru prezentul angajament și 

explicați motivele neaplicabilității.  

…. 
 

Excepții  

În afara excepțiilor enumerate mai jos, [beneficiarul] [terțul asociat] a furnizat auditorului toate 

documentele și informațiile contabile necesare acestuia pentru a îndeplini procedurile prevăzute și 

pentru a evalua constatările. 

Explicație (a se elimina din raport): 

- Dacă auditorul nu a putut finaliza cu succes o procedură solicitată, aceasta trebuie marcată cu �„E” 

(„excepție”) pe rândul corespunzător din coloana din dreapta a tabelului. Dedesubt trebuie indicate 

motivele pentru care auditorul nu a putut îndeplini procedura, precum incapacitatea de a reconcilia 

informații-cheie sau indisponibilitatea datelor.  

- Dacă auditorul nu poate corobora o constatare standard după ce a îndeplinit procedura 

corespunzătoare, aceasta trebuie marcată, la rândul său, cu „E” („excepție”) și, acolo unde este 
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posibil, trebuie explicate motivele pentru care constatarea nu a fost îndeplinită și posibilul impact al 

acesteia.  

 
Enumerați aici orice excepții și adăugați orice informații cu privire la cauza și la posibilele 

consecințe ale fiecărei excepții, dacă acestea sunt cunoscute. În cazul în care excepția este 

cuantificabilă, includeți și suma corespunzătoare. 

….  
Exemplu (a se elimina din raport): 

1. Beneficiarul nu a putut justifica constatarea numărul 1 cu privire la …, deoarece …. 

2. Constatarea numărul 30 nu a fost realizată pentru că metodologia utilizată de beneficiar pentru 

calcularea costurilor unitare a fost diferită de cea aprobată de Comisie. Diferențele au fost 

următoarele: … 

3. După realizarea procedurilor convenite pentru confirmarea constatării numărul 31, auditorul a 

descoperit o diferență de _____________ EUR. Diferența poate fi explicată prin …  

 
Alte observații 

 

Pe lângă raportarea cu privire la rezultatele procedurilor specifice realizate, auditorul ar dori să facă 

următoarele observații generale: 

Exemplu (a se elimina din raport): 

1. În ceea ce privește constatarea numărul 8, condițiile pentru remunerația suplimentară au fost 

considerate întrunite, deoarece … 

2. Pentru a putea confirma constatarea numărul 15, am realizat următoarele proceduri 

suplimentare: ….  

 
Utilizarea prezentului raport 

 

Prezentul raport poate fi utilizat doar în scopul descris în obiectivul de mai sus. Acesta a fost elaborat 

exclusiv pentru uzul confidențial al [beneficiarului] [terțului asociat] și al [Comisiei] [Agenției] și 

doar pentru a fi prezentat [Comisiei] [Agenției] în legătură cu cerințele stabilite la articolul 20.4 din 

acord. Raportul nu poate fi utilizat de [beneficiar] [terțul asociat] sau de [Comisie] [Agenție] în niciun 

alt scop și nici nu poate să fie distribuit niciunor alte părți. [Comisia] [Agenția] poate să divulge 

raportul doar părților autorizate, în special Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții 

de Conturi Europene.  

 

Prezentul raport se referă doar la situația financiară (situațiile financiare) prezentată (prezentate) 

[Comisiei] [Agenției] de către [beneficiar] [terțul asociat] în legătură cu acordul. Prin urmare, acesta 

nu se extinde asupra niciunei (niciunor) alte situații financiare a (ale) [beneficiarului] [terțului 

asociat]. 

 

La elaborarea prezentului raport, nu a existat niciun conflict de interese4 între auditor și beneficiar [și 

terțul asociat]. Onorariul total plătit auditorului pentru întocmirea raportului a fost de ______ EUR 

(inclusiv TVA-ul deductibil în valoare de ______ EUR). 

                                                 
4 Un conflict de interese apare atunci când obiectivitatea auditorului în întocmirea certificatului este 

compromisă, în realitate sau în teorie, de exemplu atunci când auditorul:  

-  a fost implicat în elaborarea situațiilor financiare;  

-  ar beneficia direct dacă certificatul ar fi acceptat; 

-  are o relație apropriată cu orice persoană care îl reprezintă pe beneficiar; 

-  este director, administrator de active sau partener al beneficiarului sau 

-  se află în orice altă situație care îi compromite independența sau capacitatea de a întocmi imparțial 

certificatul. 
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Așteptăm cu interes să discutăm raportul nostru cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice 

informații sau asistență suplimentară. 

 

[denumirea juridică a auditorului] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] 

Semnătura auditorului 
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Procedurile convenite care trebuie îndeplinite și constatările factuale standard care trebuie confirmate de auditor 

 

Comisia Europeană își rezervă dreptul (i) de a furniza auditorului instrucțiuni suplimentare cu privire la procedurile care trebuie urmate sau la faptele care trebuie 

constatate, precum și la modul în care acestea trebuie prezentate (aici pot să fie incluse acoperirea eșantionului și constatările) sau (ii) de a modifica procedurile, 

prin notificarea în scris a beneficiarului. Procedurile realizate de auditor pentru confirmarea constatărilor factuale standard sunt enumerate în tabelul următor. 

Dacă prezentul certificat se referă la un terț asociat, orice referire de mai jos la „beneficiar” trebuie considerată drept referire la „terțul asociat”. 

Coloana �„rezultat” are trei opțiuni diferite: „C”, „E” și „N.A.”: 

 ‘ „C”, de la „confirmat”, înseamnă că auditorul poate confirma „constatarea factuală standard” și că, prin urmare, nu există nicio excepție de raportat. 

 ‘ „E”, de la „excepție”, înseamnă că auditorul a îndeplinit procedurile, dar nu poate confirma „constatarea factuală standard” sau că auditorul nu a putut 

îndeplini o anumită procedură (de exemplu, pentru că a fost imposibil să reconcilieze informațiile-cheie sau datele nu au fost disponibile).  

 ‘ „N.A.”, de la „neaplicabil”, înseamnă că auditorul nu a trebuit să examineze constatarea și că procedura (procedurile) aferentă (aferente) nu a trebuit 

îndeplinită (nu au trebuit îndeplinite). Motivele neaplicării unei constatări trebuie să fie evidente, și anume (i) dacă nici un cost nu a fost declarat în cadrul 

unei anumite categorii, atunci constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente nu sunt aplicabile; (ii) în cazul în care condițiile stabilite pentru 

aplicarea unei/unor anumite proceduri nu sunt întrunite, constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferentă (aferente) nu sunt aplicabile. De 

exemplu, în cazul „beneficiarilor cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro”, procedura aferentă „beneficiarilor cu conturi deschise în euro” nu 

este aplicabilă. În mod similar, dacă nu se plătește o remunerație suplimentară, constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente în cazul 

remunerației suplimentare nu se aplică.  

 

Referință: Proceduri 
Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

A 
COSTURILE REALE CU PERSONALUL ȘI COSTURILE UNITARE CALCULATE DE BENEFICIAR ÎN CONFORMITATE CU 

PRACTICA SA OBIȘNUITĂ DE CONTABILIZARE A COSTURILOR 

 Auditorul selectează un eșantion de persoane ale căror costuri au fost declarate în situația 

financiară (situațiile financiare), pentru a îndeplini procedurile indicate la punctele consecutive 

din prezenta secțiune A.  

(Eșantionul ar trebui selectat aleatoriu, astfel încât să fie reprezentativ. Dacă este vorba de 

mai puțin de 10 persoane (inclusiv salariații, persoanele fizice care lucrează în baza unui 

contract direct și personalul detașat de un terț), eșantionul trebuie să le includă pe toate; în 

caz contrar, eșantionul trebuie să includă minimum 10 persoane sau 10 % din total, luându-se 
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Referință: Proceduri 
Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

în considerare valoarea cea mai mare) 

Auditorul a selectat un eșantion de ______ persoane dintr-un total de ______ persoane. 

A.1 COSTURILE CU PERSONALUL 

În cazul persoanelor incluse în eșantion și care lucrează în baza unui contract de muncă sau a 

unui act echivalent (procedurile generale pentru costurile reale individuale cu personalul și 

pentru costurile cu personalul declarate drept costuri unitare) 

Pentru a confirma constatările factuale standard 1-5 enumerate în coloana de alături, auditorul 

a analizat următoarele documente și informații furnizate de beneficiar: 

o lista persoanelor incluse în eșantion, indicând perioada (perioadele) în care acestea au 

lucrat în cadrul acțiunii, funcția îndeplinită (clasificare sau categorie) și tipul 

contractului; 

o fișele de salariu ale salariaților incluși în eșantion; 

o reconcilierea costurilor cu personalul declarate în situația (situațiile) financiară 

(financiare) cu sistemul contabil (contabilitatea proiectului și registrul contabil 

general) și cu sistemul de salarii; 

o informații cu privire la statutul profesional și la condițiile de încadrare în muncă a 

personalului inclus în eșantion, în special contractele lor de muncă sau echivalentul 

acestora; 

o politica aplicată în mod obișnuit de beneficiar în ceea ce privește chestiunile salariale 

(de exemplu, politica salarială, politica orelor suplimentare, salarii variabile); 

o legislația națională aplicabilă în domeniul impozitelor, al ocupării forței de muncă și al 

securității sociale și 

o orice alt document care justifică costurile cu personalul declarate. 

1) Salariații au fost (i) angajați 

direct de beneficiar în 

conformitate cu legislația 

națională, (ii) sub 

responsabilitatea și 

supravegherea tehnică 

exclusivă a beneficiarului și 

(iii) remunerați în conformitate 

cu practicile obișnuite ale 

beneficiarului. 

 

2) Costurile cu personalul au fost 

înregistrate în sistemul 

contabil/de salarii al 

beneficiarului. 

 

3) Costurile au fost adecvat 

justificate și reconciliate cu 

evidențele contabile și cu 

evidențele salariale. 

 

4) Costurile cu personalul nu 

conțin elemente neeligibile. 
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Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

De asemenea, auditorul a verificat eligibilitatea tuturor componentelor retribuției (a se vedea 

articolul 6 din acordul de grant) și a recalculat costurile cu personalul pentru salariații incluși în 

eșantion. 

5) Nu au existat diferențe între 

costurile cu personalul 

facturate în cadrul acțiunii și 

costurile recalculate de 

auditor. 

 

Proceduri suplimentare pentru cazul în care se plătește o „remunerație suplimentară”  

Pentru a confirma constatările factuale standard 6-9 enumerate în coloana alăturată, auditorul: 

o a revizuit documentele relevante furnizate de beneficiar (forma juridică, obligațiile 

legale/statutare, politica obișnuită a beneficiarului cu privire la remunerația 

suplimentară, criteriile utilizate pentru calculul acesteia, practicile obișnuite de 

remunerare utilizate de beneficiar pentru proiecte finanțate în cadrul sistemelor 

naționale de finanțare...); 

o a recalculat valoarea remunerației suplimentare eligibile pentru acțiune pe baza 

documentelor justificative primite (activitate cu normă întreagă sau cu jumătate de 

normă, repartizarea exclusivă sau neexclusivă pentru acțiune, remunerația plătită în 

mod obișnuit pentru proiecte finanțate de sistemele naționale) pentru a obține 

echivalentul de normă întreagă/an și tariful proporțional (a se vedea datele colectate în 

cursul realizării procedurilor prevăzute la A.2 „Orele productive” și A.4 „Sistemul de 

pontaj”). 

„REMUNERAȚIE SUPLIMENTARĂ” ÎNSEAMNĂ ORICE PARTE A REMUNERAȚIEI CARE DEPĂȘEȘTE 

SUMA PE CARE PERSOANA ÎN CAUZĂ AR PRIMI-O DREPT PLATĂ PENTRU TIMPUL LUCRAT ÎN CADRUL 

UNOR PROIECTE FINANȚATE DE SISTEMELE NAȚIONALE. 

DACĂ ORICARE PARTE A REMUNERAȚIEI PLĂTITE SALARIAȚILOR ESTE CALIFICATĂ DREPT 

„REMUNERAȚIE SUPLIMENTARĂ” ȘI ESTE ELIGIBILĂ ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR DE LA ARTICOLUL 

6.2 PUNCTUL A.1, ACEASTA POATE FI FACTURATĂ DREPT COST ELIGIBIL PENTRU ACȚIUNE PÂNĂ LA 

CONCURENȚA URMĂTOAREI SUME: 

6) Beneficiarul care a plătit 

„remunerația suplimentară” 

este o entitate juridică 

nonprofit. 

 

7) Valoarea remunerației 

suplimentare plătită a 

corespuns cu practicile de 

remunerare obișnuite ale 

beneficiarului și a fost plătită 

sistematic, ori de câte ori a fost 

solicitat același tip de 

activitate sau expertiză.  

 

8) Criteriile utilizate pentru 

calcularea remunerației 

suplimentare au fost obiective 

și au fost aplicate în mod 

general de către beneficiar, 

indiferent de sursa de finanțare 

utilizată. 

 

9) Valoarea remunerației 

suplimentare incluse în 
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Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

(A) DACĂ PERSOANA LUCREAZĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ ȘI EXCLUSIV PENTRU ACȚIUNE PE 

DURATA ÎNTREGULUI AN: PÂNĂ LA 8 000 EUR/AN; 

(B) DACĂ PERSOANA LUCREAZĂ EXCLUSIV PENTRU ACȚIUNE, DAR NU CU NORMĂ ÎNTREAGĂ 

SAU NU PE DURATA ÎNTREGULUI AN: PÂNĂ LA VALOAREA PROPORȚIONALĂ CORESPUNZĂTOARE DIN 

SUMA DE 8 000 EUR SAU 

(C) DACĂ PERSOANA NU LUCREAZĂ EXCLUSIV PENTRU ACȚIUNE: PÂNĂ LA VALOAREA 

PROPORȚIONALĂ CALCULATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6.2 PUNCTUL A.1. 

costurile cu personalul 

facturată în cadrul acțiunii a 

fost limitată la 8 000 EUR per 

echivalent normă întreagă/an 

(până la valoarea proporțională 

echivalentă dacă persoana nu a 

lucrat cu normă întreagă în 

cadrul acțiunii pe tot timpul 

anului sau dacă nu a lucrat 

exclusiv în cadrul acțiunii). 

Proceduri suplimentare în cazul în care se aplică „costurile unitare calculate de beneficiar în 

conformitate cu practicile sale obișnuite de contabilizare a costurilor”:  

În afară de îndeplinirea procedurilor indicate mai sus pentru confirmarea constatărilor factuale 

standard 1-5 și, dacă este cazul, și 6-9, auditorul a îndeplinit și următoarele proceduri pentru 

confirmarea constatărilor factuale standard 10-13 enumerate în coloana alăturată: 

o a obținut o descriere a practicii de contabilizare a costurilor aplicate în mod obișnuit de 

beneficiar pentru calcularea costurilor unitare; 

o a analizat dacă practica obișnuită a beneficiarului de contabilizare a costurilor a fost 

aplicată situațiilor financiare care fac obiectul prezentului CFS; 

o a verificat dacă salariații incluși în eșantion au fost trecuți la categoria corectă (în 

conformitate cu criteriile utilizate de beneficiar pentru stabilirea categoriilor de 

personal) prin revizuirea contractelor/evidențelor privind resursele umane sau 

evidențelor de contabilitate analitică; 

o a verificat să nu existe nicio diferență între valoarea totală a costurilor cu personalul 

utilizată la calcularea costului per unitate și valoarea totală a costurilor cu personalul 

înregistrată în conturile statutare; 

10) Costurile cu personalul 

incluse în situația financiară 

au fost calculate în 

conformitate cu practica 

obișnuită a beneficiarului de 

contabilizare a costurilor. 

Această metodologie a fost 

utilizată în mod sistematic în 

cadrul tuturor acțiunilor 

H2020. 

 

11) Salariații au fost încadrați în 

categoria corectă. 
 

12) Costurile totale cu personalul 

utilizate la calcularea 

costurilor unitare au fost 

compatibile cu cheltuielile 

înregistrate în conturile 

statutare. 
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Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

o a verificat dacă costurile reale cu personalul au fost ajustate pe baza elementelor 

bugetate sau estimate și, dacă da, a verificat dacă elementele utilizate sunt efectiv 

relevante pentru calcul, dacă sunt obiective și susținute de documente. 

13) Toate elementele estimate 

sau bugetate utilizate de 

beneficiar la calcularea 

costurilor sale unitare au fost 

relevante pentru calcularea 

costurilor cu personalul și au 

corespuns unor informații 

obiective și verificabile. 

 

Pentru persoanele fizice incluse în eșantion și care lucrează cu beneficiarul în baza unui 

contract direct altul decât un contract de muncă, precum consultanții (exclusiv 

subcontractanții). 

Pentru a confirma constatările factuale standard 14-18 enumerate în coloana de alături, 

auditorul a analizat următoarele documente și informații furnizate de beneficiar: 

o contractele, în special costul, durata contractului, fișa postului, locul de muncă, dreptul 

de proprietate asupra rezultatelor și obligațiile de raportare către beneficiar; 

o condițiile de încadrare în muncă a personalului din aceeași categorie, pentru a compara 

costurile și 

o orice alte documente care justifică costurile declarate și înregistrarea acestora (de 

exemplu, facturi, evidențe contabile etc.). 

14) Persoanele fizice în cauză au 

lucrat în condiții similare cu 

cele în care lucrează un 

angajat, în special în ceea ce 

privește modul de organizare 

a muncii, sarcinile executate 

și locul executării acestora. 

 

 

15) Rezultatele lucrărilor 

efectuate aparțin 

beneficiarului sau, în caz 

contrar, beneficiarul a 

obținut toate drepturile 

necesare pentru a-și îndeplini 

obligațiile ca și când 

rezultatele respective ar fi 

fost generate de el. 
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(C / E / 
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16) Costurile cu acestea nu au 

fost semnificativ diferite de 

cele cu personalul care 

îndeplinește sarcini similare 

în baza unui contract de 

muncă încheiat cu 

beneficiarul. 

 

17) Costurile au fost justificate 

prin probe de audit și au fost 

înregistrate în conturi. 

 

Pentru personalul detașat de un terț și inclus în eșantion (exclusiv subcontractanții) 

Pentru a confirma constatările factuale standard 19-22 enumerate în coloana de alături, 

auditorul a analizat următoarele documente și informații furnizate de beneficiar: 

o contractul (contractele) de detașare a acestora, în special în ceea ce privește costurile, 

durata, fișa postului, locul de muncă și dreptul de proprietate asupra rezultatelor; 

o în cazul în care beneficiarul a plătit terțul pentru resursa pusă la dispoziție (contribuție 

în natură contra unei plăți): orice documente care justifică costurile declarate (de 

exemplu, contract, factură, transfer bancar și dovada înregistrării în sistemul 

contabil/de salarii etc.) și reconcilierea situației (situațiilor) financiare cu sistemul 

contabil (contabilitatea proiectului și registrul contabil general), precum și orice 

dovadă că suma facturată de terț nu a inclus niciun profit;  

o în cazul în care beneficiarul nu face nicio plată terțului pentru resursa pusă la dispoziție 

(contribuție în natură gratuită): dovada costului real suportat de terț pentru resursa pusă 

gratuit la dispoziția beneficiarului, precum o situație a costurilor suportate de terț și 

dovada înregistrării în sistemul contabil/de salarii al terțului;  

o orice alte documente care justifică costurile declarate (de exemplu, facturi etc.). 

18) Personalul detașat a raportat 

beneficiarului și a lucrat la 

sediul acestuia (cu excepția 

cazurilor în care s-a convenit 

altfel cu beneficiarul).  

 

19) Rezultatele lucrărilor 

efectuate aparțin 

beneficiarului sau, în caz 

contrar, beneficiarul a 

obținut toate drepturile 

necesare pentru a-și îndeplini 

obligațiile ca și când 

rezultatele respective ar fi 

fost generate de el. 

 

Dacă personalul este detașat 

contra unei plăți:  

20) Costurile declarate au fost 

justificate cu documente și 
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au fost înregistrate în 

conturile beneficiarului. 

Terțul nu a inclus niciun 

profit.  

Dacă personalul este detașat fără 

plată:  

21) Costurile declarate nu au 

depășit costurile terțului 

înregistrate în conturile 

acestuia și au fost justificate 

cu documente. 

 

A.2 ORELE PRODUCTIVE 

Pentru a confirma constatările factuale standard 23-28 enumerate în coloana alăturată, 

auditorul a analizat documentele relevante, în special legislația națională, contractele și 

contractele colective de muncă și fișele de pontaj ale persoanelor incluse în eșantion, pentru a 

verifica dacă: 

o orele productive anuale aplicate au fost calculate în conformitate cu una dintre 

metodele descrise în continuare,  

o ratele echivalentului normă întreagă pentru salariații care nu lucrează cu normă 

întreagă au fost calculate corect. 

Dacă beneficiarul a aplicat metoda B, auditorul a verificat corectitudinea cu care s-a calculat 

numărul total de ore lucrate și dacă orele lucrătoare anuale au fost specificate în contracte.  

Dacă beneficiarul a aplicat metoda C, auditorul a verificat dacă „orele productive anuale” 

aplicate la calcularea tarifului orar au reprezentat echivalentul a cel puțin 90 % din „orele 

22) Beneficiarul a aplicat metoda 

[se selectează una dintre 

opțiuni, iar celelalte se șterg] 

[A: 1720 ore] 

[B: „numărul total de ore 

lucrate”] 

[C: �„orele productive 

anuale standard” utilizate 

corespund practicilor 

contabile obișnuite] 

 

23) Orele productive au fost 

calculate anual. 
 

24) Pentru salariații care nu 

lucrează cu normă întreagă, 

rata echivalentului normă 
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N.A.) 

lucrătoare anuale standard”. Auditorul poate face acest lucru doar în situația în care calculul 

orelor lucrătoare anuale standard poate fi justificat cu documente, precum legislația națională, 

contractele colective de muncă și contractele de muncă.  

 ORELE PRODUCTIVE ALE BENEFICIARULUI PENTRU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU NORMĂ 

ÎNTREAGĂ SE CALCULEAZĂ PRINTR-UNA DINTRE URMĂTOARELE METODE:  

A. 1 720 DE ORE PRODUCTIVE ANUALE (PROPORȚIONAL PENTRU PERSOANELE CARE NU 

LUCREAZĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ) 

B. NUMĂRUL TOTAL DE ORE LUCRATE DE O PERSOANĂ PENTRU BENEFICIAR ÎN ANUL RESPECTIV 

(ACEASTĂ METODĂ MAI ESTE MENȚIONATĂ ȘI CA „NUMĂR TOTAL DE ORE LUCRATE” ÎN 

COLOANA ALĂTURATĂ). NUMĂRUL TOTAL DE ORE LUCRATE A FOST CALCULAT DUPĂ CUM 

URMEAZĂ: ORELE LUCRĂTOARE ANUALE AFERENTE PERSOANEI ÎN CAUZĂ, ÎN CONFORMITATE 

CU CONTRACTUL DE MUNCĂ, CU CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ APLICABIL SAU CU 

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ, PLUS ORELE SUPLIMENTARE EFECTUATE, MINUS ABSENȚELE 

(PRECUM CONCEDIUL MEDICAL SAU CONCEDIUL SPECIAL). 

C. NUMĂRUL STANDARD DE ORE ANUALE APLICAT ÎN GENERAL DE BENEFICIAR PENTRU 

PERSONALUL SĂU ÎN CONFORMITATE CU PRACTICILE SALE OBIȘNUITE DE CONTABILIZARE A 

COSTURILOR (ACEASTĂ METODĂ MAI ESTE MENȚIONATĂ ȘI CA ‘ „ORE PRODUCTIVE ANUALE 

STANDARD” ÎN COLOANA ALĂTURATĂ). ACEST NUMĂR TREBUIE SĂ FIE ECHIVALENT CU CEL 

PUȚIN 90 % DIN NUMĂRUL DE ORE LUCRĂTOARE ANUALE STANDARD. 

 

„ORELE LUCRĂTOARE ANUALE” ÎNSEAMNĂ PERIOADA ÎN CARE PERSONALUL TREBUIE SĂ LUCREZE, 

SĂ SE AFLE LA DISPOZIȚIA ANGAJATORULUI ȘI SĂ ÎȘI DESFĂȘOARE ACTIVITATEA SAU SĂ ÎȘI 

ÎNDEPLINEASCĂ ÎNDATORIRILE PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ÎN 

întreagă s-a aplicat corect. 

Dacă beneficiarul a aplicat 

metoda B: 

25) Calculul numărului de �„ore 

lucrătoare anuale”, de ore 

suplimentare și de absențe a 

putut să fie verificat pe baza 

documentelor furnizate de 

beneficiar.  

25.1) Beneficiarul calculează 

tarifele orare pentru întregul 

exercițiu financiar aplicând 

procedura A.3 (metoda B nu 

poate fi utilizată de 

beneficiarii care calculează 

tarifele orare pe lună). 

 

Dacă beneficiarul a aplicat 

metoda C: 

26) Calculul numărului de „ore 

lucrătoare anuale standard” a 

putut să fie verificat pe baza 

documentelor furnizate de 

beneficiar. 
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CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ APLICABIL SAU ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PRIVIND TIMPUL DE 

LUCRU. 

27) „Orele productive anuale” 

utilizate pentru calcularea 

tarifului orar au fost 

consecvente cu practicile 

obișnuite ale beneficiarului 

de contabilizare a costurilor 

și au reprezentat echivalentul 

a cel puțin 90 % din „orele 

lucrătoare anuale”. 

 

A.3 TARIFELE ORARE ALE PERSONALULUI 

I) Pentru costurile unitare calculate în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului de 

contabilizare a costurilor (costuri unitare):  

Dacă beneficiarul deține un „Certificat privind metodologia de calculare a costurilor unitare” 

(CoMUC - Certificate on Methodology to calculate unit costs) aprobat de Comisie, 

beneficiarul furnizează auditorului o descriere a metodologiei aprobate și scrisoarea de 

acceptare a Comisiei. Auditorul a verificat dacă beneficiarul a utilizat într-adevăr metodologia 

aprobată. În acest caz, nu mai sunt necesare alte verificări.  

Dacă beneficiarul nu deține un „Certificat privind metodologia de calculare a costurilor 

unitare” (CoMUC) aprobat de Comisie sau dacă metodologia aprobată nu a fost aplicată, 

auditorul: 

o a analizat documentația furnizată de beneficiar, inclusiv manualele și orientările 

interne care explică modul de calculare a tarifelor orare; 

o a recalculat costurile unitare (tarifele orare) ale personalului inclus în eșantion, urmând 

rezultatele procedurilor efectuate la punctele A.1 și A.2. 

II) Pentru tarifele orare individuale:  

28) Beneficiarul a aplicat metoda 

[se selectează una dintre 

opțiuni, iar celelalte se 

șterg]: 

[Opțiunea I: „Costurile 

unitare (tarifele orare) au fost 

calculate în conformitate cu 

practicile obișnuite ale 

beneficiarului de 

contabilizare a costurilor.”] 

[Opțiunea II: Au fost aplicate 

tarife orare individuale] 

 

Pentru opțiunea I privind 

costurile unitare și dacă 

beneficiarul aplică metodologia 

aprobată de Comisie (CoMUC):  

29) Beneficiarul a utilizat 

metodologia aprobată de 

Comisie pentru a calcula 
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N.A.) 

Auditorul: 

o a analizat documentația furnizată de beneficiar, inclusiv manualele și orientările 

interne care explică modul de calculare a tarifelor orare; 

o a recalculat tarifele orare ale membrilor personalului incluși în eșantion (recalcularea 

tuturor tarifelor orare dacă beneficiarul utilizează tarife anuale, recalcularea a trei luni 

alese aleatoriu pentru fiecare an și pentru fiecare persoană dacă beneficiarul utilizează 

tarife lunare) ca urmare a rezultatelor procedurilor menționate la punctele A.1 și A.2; 

o (numai în cazul utilizării tarifelor lunare) a confirmat că timpul petrecut în concediu 

pentru creșterea copilului nu este dedus și că, în cazul în care unele părți din 

remunerația de bază sunt generate pe o perioadă mai lungă de o lună, beneficiarul a 

inclus numai partea generată în luna respectivă. 

 

„COSTURILE UNITARE CALCULATE DE BENEFICIAR ÎN CONFORMITATE CU PRACTICILE SALE 

OBIȘNUITE DE CONTABILIZARE A COSTURILOR”: 

SE CALCULEAZĂ PRIN ÎMPĂRȚIREA VALORII TOTALE A COSTURILOR CU PERSONALUL DIN 

CATEGORIA CĂREIA ÎI APARȚINE SALARIATUL, VERIFICATĂ ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA 

PUNCTUL A.1, LA NUMĂRUL DE ECHIVALENTE NORMĂ ÎNTREAGĂ ȘI LA TOTALUL ORELOR 

PRODUCTIVE ANUALE ALE ACELEIAȘI CATEGORII, CALCULATE DE BENEFICIAR ÎN CONFORMITATE 

CU PROCEDURA DE LA PUNCTUL A.2. 

TARIFUL ORAR PENTRU COSTURILE REALE INDIVIDUALE CU PERSONALUL: 

ACEST TARIF SE CALCULEAZĂ ÎN CONFORMITATE CU UNA DINTRE OPȚIUNILE DE MAI JOS: 

 

A) [OPȚIUNE IMPLICITĂ] PRIN ÎMPĂRȚIREA VALORII ANUALE REALE A COSTURILOR CU PERSONALUL 

AFERENTE UNUI SALARIAT, VERIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA PUNCTUL A.1, LA 

NUMĂRUL DE ORE PRODUCTIVE ANUALE, VERIFICAT ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA 

PUNCTUL A.2 (TARIF ORAR PENTRU ÎNTREGUL EXERCIȚIU FINANCIAR); 

 

B) PRIN ÎMPĂRȚIREA VALORII LUNARE REALE A COSTURILOR CU PERSONALUL AFERENTE UNUI 

tarifele orare. Aceasta a 

corespuns practicilor 

obișnuite ale organizației de 

contabilizare a costurilor și a 

fost aplicată consecvent 

pentru toate activitățile, 

indiferent de sursa finanțării. 

Pentru opțiunea I privind 

costurile unitare și dacă 

beneficiarul aplică o metodologie 

care nu este aprobată de 

Comisie: 

30) Costurile unitare recalculate 

de auditor au fost aceleași ca 

și tarifele aplicate de 

beneficiar. 

 

Pentru opțiunea II privind 

tarifele orare individuale: 

31) Tarifele orare recalculate de 

auditor au fost aceleași ca și 

tarifele aplicate de 

beneficiar. 

31.1) Beneficiarul a utilizat o 

singură opțiune (pe exercițiu 

financiar întreg sau pe lună) 

pe parcursul fiecărui exercițiu 

financiar examinat. 

 



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

 

Model de acord de grant H2020: MAG H2020 CEC — cu beneficiari multipli: v4.0 – 20.2.2017 

20 

Referință: Proceduri 
Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

SALARIAT, VERIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA PUNCTUL A.1, LA 1/12 DIN 

NUMĂRUL DE ORE PRODUCTIVE ANUALE, VERIFICAT ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA 

PUNCTUL A.2 (TARIF ORAR LUNAR). 

31.2) Tarifele orare nu includ 

remunerația suplimentară. 

 

A.4 SISTEMUL DE PONTAJ 

Pentru a verifica dacă sistemul de pontaj asigură îndeplinirea tuturor cerințelor minime și dacă 

orele declarate pentru acțiune au fost corecte, exacte și adecvat autorizate și justificate cu 

documente, auditorul a întreprins următoarele verificări în cazul persoanelor incluse în eșantion 

care au declarat ore lucrate în cadrul acțiunii pe baza fișelor de pontaj: 

o descrierea sistemului de pontaj furnizată de beneficiar (înregistrarea, autorizarea, 

prelucrarea în sistemul de resurse umane); 

o punerea în aplicare efectivă a acestuia; 

o fișele de pontaj au fost semnate de salariați cel puțin lunar (pe hârtie sau pe suport 

electronic) și au fost autorizate de managerul de proiect sau de un alt manager; 

o orele declarate au fost lucrate pe durata proiectului; 

o nu au existat ore declarate ca fiind lucrate pentru acțiune dacă evidențele resurselor 

umane indică absențe datorate zilelor libere sau concediului medical (verificări 

încrucișate suplimentare privind deplasările sunt prezentate în continuare, la punctul 

B.1); 

o orele facturate în cadrul acțiunii au corespuns celor din sistemul de pontaj. 

 

DOAR ORELE LUCRATE ÎN CADRUL ACȚIUNII POT SĂ FIE FACTURATE. TOATE ORELE LUCRATE CARE 

URMEAZĂ SĂ FIE FACTURATE SE ÎNREGISTREAZĂ PE ÎNTREAGA DURATĂ A PROIECTULUI ȘI SE 

JUSTIFICĂ ÎN MOD ADECVAT PRIN DOVEZI CARE SĂ LE ATESTE VERIDICITATEA ȘI FIABILITATEA (A SE 

VEDEA PREVEDERILE SPECIFICE DE MAI JOS CU PRIVIRE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ 

EXCLUSIV ÎN CADRUL ACȚIUNII FĂRĂ FIȘE DE PONTAJ). 

32) Toate persoanele și-au 

înregistrat orele dedicate 

acțiunii 

zilnic/săptămânal/lunar, 

utilizând un sistem 

convențional/computerizat. 

(se elimină răspunsurile care 

nu sunt aplicabile) 

 

33) Fișele lor de pontaj au fost 

autorizate cel puțin lunar de 

către managerul de proiect 

sau de un alt superior. 

 

34) Orele declarate au fost 

lucrate pe durata proiectului 

și au fost coerente cu 

prezențele/absențele 

înregistrate în evidențele 

resurselor umane. 

 

35) Nu au existat diferențe între 

numărul de ore facturate în 

cadrul acțiunii și numărul de 

ore înregistrate. 
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În cazul în care persoanele lucrează exclusiv în cadrul acțiunii, dar fără fișe de pontaj  

În ceea ce privește persoanele selectate care au lucrat exclusiv în cadrul acțiuni, dar fără fișe de 

pontaj, auditorul a verificat dovezile disponibile care demonstrează că respectivele persoane au 

fost în fapt dedicate exclusiv acțiunii și că beneficiarul a semnat o declarație prin care confirmă 

faptul că acestea au lucrat exclusiv în cadrul acțiunii. 

36) Afectarea exclusivă este 

justificată printr-o declarație 

semnată de beneficiar și prin 

orice alte dovezi adunate.  

 

B COSTURILE DE SUBCONTRACTARE   

B.1 Auditorul a obținut costurile de subcontractare detaliate/defalcate și a verificat ______ 

elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 elemente, este necesară 

verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar trebui să includă 

minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea mai mare). 

Pentru a confirma constatările factuale standard 38-42 enumerate în coloana alăturată, 

auditorul a analizat următoarele elemente incluse în eșantion: 

o utilizarea subcontractanților a fost prevăzută la anexa 1; 

o costurile de subcontractare au fost declarate în categoria „subcontractare” din situația 

financiară; 

o documentele justificative cu privire la procedura de selectare și atribuire au fost 

respectate; 

o beneficiarul a asigurat cel mai bun raport calitate-preț (elementele-cheie pentru 

evaluarea respectării acestui principiu sunt atribuirea subcontractului ofertantului cu 

cel mai bun raport calitate-preț, în condiții de transparență și de tratament egal. În 

cazul în care a fost utilizat un contract-cadru existent, beneficiarul s-a asigurat că 

acesta a fost stabilit în baza principiului privind asigurarea celui mai bun raport 

calitate-preț, în condiții de transparență și tratament egal). 

În special, 

37) Utilizarea costurilor de 

subcontractare declarate a 

fost prevăzută în anexa 1, iar 

costurile au fost declarate în 

situațiile financiare la 

categoria „subcontractare”. 

 

38) Au existat documente 

privind solicitări adresate 

unor furnizori diferiți, oferte 

diferite și evaluarea ofertelor 

anterior selectării 

furnizorului în conformitate 

cu procedurile interne și cu 

normele în materie de 

achiziții. Subcontractele au 

fost atribuite în conformitate 

cu principiul celui mai bun 

raport calitate-preț. 

(Dacă nu au fost colectate 

oferte diferite, auditorul 

explică motivele oferite de 
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i. dacă beneficiarul a acționat în calitate de autoritate contractantă, în sensul Directivei 

2004/18/CE (sau 2014/24/UE) sau al Directivei 2004/17/CE (sau 2014/25/UE), 

auditorul a verificat dacă s-a respectat legislația națională în domeniul achizițiilor 

publice și dacă subcontractarea a fost conformă cu termenii și cu condițiile acordului. 

ii. dacă beneficiarul nu a intrat în categoria menționată mai sus, auditorul a verificat dacă 

beneficiarul a respectat normele privind achizițiile pe care le aplică de obicei, precum 

și termenii și condițiile acordului. 

În ceea ce privește elementele incluse în eșantion, auditorul a verificat, de asemenea, dacă: 

o subcontractele nu au fost atribuite altor beneficiari din cadrul consorțiului; 

o au fost semnate acorduri între beneficiar și subcontractant; 

o au existat dovezi privind faptul că serviciile au fost furnizate de subcontractant. 

beneficiar, în coloana 

„Excepții” a raportului. 

Comisia va analiza aceste 

informații pentru a evalua 

dacă aceste costuri pot fi 

acceptate drept eligibile.) 

39) Subcontractele nu au fost 

atribuite altor beneficiari din 

cadrul consorțiului. 

 

40) Toate subcontractele au fost 

justificate de acorduri 

semnate între beneficiar și 

subcontractant. 

 

41) Au existat dovezi că 

serviciile au fost furnizate de 

subcontractanți. 

 

C COSTURI AFERENTE ACORDĂRII DE SPRIJIN FINANCIAR UNOR TERȚI   

C.1 Auditorul a obținut detalierea/defalcarea costurilor aferente acordării de sprijin 

financiar unor terți și a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există 

mai puțin de 10 elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, 

eșantionul ar trebui să includă minimum 10 articole sau 10 % din total, luându-se în 

considerare valoarea cea mai mare). 
 

Auditorul a verificat dacă au fost întrunite următoarele condiții minime: 

a) valoarea maximă a sprijinului financiar acordat fiecărui terț nu a depășit 60 000 EUR, 

cu excepția cazurilor menționate explicit în anexa 1; 

42) Toate condițiile minime au 

fost respectate. 
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b) sprijinul financiar acordat unor terți a fost convenit în anexa 1 la acord și au fost 

respectate celelalte prevederi privind acordarea de sprijin financiar unor terți incluse în 

anexa 1. 

D ALTE COSTURI REALE DIRECTE 

D.1 COSTURILE DE DEPLASARE ȘI DIURNELE AFERENTE  

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 

10 elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul 

ar trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare 

valoarea cea mai mare). 

Auditorul a inspectat eșantionul și a verificat dacă: 

o costurile de deplasare și diurnele au fost conforme cu politica în materie de deplasări 

aplicată în mod obișnuit de beneficiar. În acest context, beneficiarul a furnizat dovezi 

privind politica pe care o aplică de obicei în materie de costuri de deplasare (de 

exemplu, utilizarea biletelor de clasa I, rambursarea de către beneficiar pe bază de 

costuri reale, de sumă forfetară sau de diurne), pentru a permite auditorului să compare 

costurile de deplasare facturate cu politica respectivă; 

o costurile de deplasare sunt corect identificate și alocate acțiunii (de exemplu, 

călătoriile au legătură directă cu acțiunea) prin analizarea documentelor justificative 

relevante, precum procesele-verbale ale întâlnirilor, ale atelierelor de lucru sau ale 

conferințelor, înregistrarea acestora în contul corect al proiectului, compatibilitatea lor 

cu fișele de pontaj sau cu datele/durata atelierului de lucru/conferinței; 

o nu au fost declarate costuri neeligibile sau cheltuieli excesive ori abuzive (a se vedea 

articolul 6.5 din MAG). 

43) Costurile au fost suportate, 

aprobate și rambursate în 

conformitate cu politica 

privind deplasările aplicată 

în mod obișnuit de 

beneficiar.  

 

44) A existat o legătură între 

deplasare și acțiune. 
 

45) Documentele justificative au 

fost conforme unele cu altele 

din punctul de vedere al 

obiectului deplasării, al 

datelor și al duratei și au fost 

reconciliate cu fișele de 

pontaj și cu sistemul 

contabil.  

 

46) Nu au fost declarate costuri 

neeligibile sau cheltuieli 

excesive ori abuzive.  
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D.2 COSTURILE DE AMORTIZARE A ECHIPAMENTELOR, A INFRASTRUCTURII 

SAU A ALTOR ACTIVE 

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 

10 elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul 

ar trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare 

valoarea cea mai mare). 

În ceea ce privește „echipamentele, infrastructura sau alte active” (denumite în continuare 

„activul (activele)”) selectate în eșantion, auditorul a verificat dacă: 

o activele au fost achiziționate în conformitate cu instrucțiunile și procedurile interne ale 

beneficiarului; 

o acestea au fost alocate corect acțiunii (cu documente justificative precum bon de 

livrare, factură sau orice altă dovadă care demonstrează legătura cu acțiunea);  

o acestea au fost introduse în sistemul contabil; 

o măsura în care respectivele active au fost utilizate pentru acțiune (ca procent) a fost 

justificată prin documente fiabile (de exemplu, un tabel sinoptic privind utilizarea). 

 

Auditorul a recalculat costurile de amortizare și a verificat dacă acestea sunt conforme cu 

normele aplicabile în țara beneficiarului și cu politica contabilă obișnuită a beneficiarului (de 

exemplu, amortizarea calculată în raport cu valoarea de achiziție). 

Auditorul a verificat dacă au fost declarate costuri neeligibile, precum TVA-ul deductibil, 

pierderi datorate cursului de schimb valutar, cheltuieli excesive sau abuzive (a se vedea 

articolul 6.5 din acordul de grant). 

47) Au fost respectate normele, 

principiile și ghidurile 

privind achizițiile publice. 

 

48) A existat o legătură între 

acordul de grant și activul 

facturat în cadrul acțiunii. 

 

49) Activul facturat în cadrul 

acțiunii a putut fi urmărit în 

evidențele contabile și în 

documentele justificative. 

 

50) Metoda de amortizare 

utilizată pentru facturarea 

activului în cadrul acțiunii a 

fost conformă cu normele 

aplicabile în țara 

beneficiarului și cu politica 

contabilă obișnuită a 

beneficiarului. 

 

51) Suma facturată corespunde 

utilizării reale în cadrul 

acțiunii. 

 

52) Nu au fost declarate costuri 

neeligibile sau cheltuieli 

excesive ori abuzive. 

53)  
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D.3 COSTURILE AFERENTE ALTOR BUNURI ȘI SERVICII  

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 

10 elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul 

ar trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare 

valoarea cea mai mare). 

Pentru achiziționarea bunurilor, a lucrărilor sau a serviciilor incluse în eșantion, auditorul a 

verificat dacă: 

o contractele nu au acoperit sarcini descrise în anexa 1; 

o acestea au fost identificate corect, alocate acțiunii adecvate, introduse în sistemul 

contabil (susținute cu documente corespunzătoare, precum bonuri de comandă, facturi 

și evidențe contabile); 

o bunurile nu au fost trecute în inventarul echipamentelor de folosință îndelungată; 

o costurile facturate în cadrul acțiunii au fost contabilizate în conformitate cu practicile 

contabile obișnuite ale beneficiarului; 

o nu au fost declarate costuri neeligibile sau cheltuieli excesive ori abuzive (a se vedea 

articolul 6 din acordul de grant). 

În plus, auditorul a verificat dacă aceste bunuri și servicii au fost achiziționate în conformitate 

cu orientările și procedurile interne ale beneficiarului, în special: 

o dacă beneficiarul a acționat în calitate de autoritate contractantă, în sensul Directivei 

2004/18/CE (sau 2014/24/UE) sau al Directivei 2004/17/CE (sau 2014/25/UE), 

auditorul a verificat dacă s-a respectat legislația națională în domeniul achizițiilor 

publice și dacă contractul de achiziție publică a respectat termenii și condițiile 

acordului. 

o dacă beneficiarul nu a intrat în categoria menționată mai sus, auditorul a verificat dacă 

beneficiarul a respectat normele sale obișnuite privind achizițiile, precum și termenii și 

54) Contractele pentru lucrări 

sau servicii nu au acoperit 

sarcinile descrise în anexa 1.  

55) Costurile au fost alocate 

acțiunii corecte, iar bunurile 

nu au fost trecute în 

inventarul echipamentelor de 

folosință îndelungată. 

 

56) Costurile au fost facturate în 

conformitate cu politica 

contabilă a beneficiarului și 

au fost justificate în mod 

adecvat. 

 

57) Nu au fost declarate costuri 

neeligibile sau cheltuieli 

excesive ori abuzive. În ceea 

ce privește facturile/tarifele 

interne, a fost facturat doar 

elementul de cost, fără nicio 

majorare. 

 

58) Au fost respectate normele, 

principiile și ghidurile 

privind achizițiile. Au existat 

documente privind solicitări 

adresate unor furnizori 

diferiți, oferte diferite și 

evaluarea ofertelor anterior 

selectării furnizorului în 
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condițiile acordului. 

În ceea ce privește elementele incluse în eșantion, auditorul a verificat, de asemenea, dacă: 

o beneficiarul a asigurat cel mai bun raport calitate-preț (elementele-cheie pentru 

evaluarea respectării acestui principiu sunt atribuirea contractului ofertantului cu cel 

mai bun raport calitate-preț, în condiții de transparență și de tratament egal. În cazul în 

care a fost utilizat un contract-cadru existent, auditorul a verificat și dacă beneficiarul 

s-a asigurat că acesta a fost stabilit în baza principiului celui mai bun raport calitate-

preț în condiții de transparență și tratament egal). 

 

ASTFEL DE BUNURI ȘI SERVICII INCLUD, DE EXEMPLU, CONSUMABILELE ȘI FURNITURILE, 

DISEMINAREA (INCLUSIV ACCESUL DESCHIS), PROTEJAREA REZULTATELOR, EVALUAREA SPECIFICĂ 

A ACȚIUNII, DACĂ ESTE PREVĂZUTĂ ÎN ACORD, CERTIFICATELE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE, 

DACĂ ACESTEA SUNT PREVĂZUTE ÎN ACORD, ȘI CERTIFICATELE PRIVIND METODOLOGIA, 

TRADUCERILE, REPRODUCEREA. 

conformitate cu procedurile 

interne și cu normele în 

materie de achiziții. 

Achizițiile au fost efectuate 

în conformitate cu principiul 

celui mai bun raport calitate-

preț.  

 

(Dacă nu au fost colectate 

oferte diferite, auditorul 

explică motivele oferite de 

beneficiar, în coloana 

„Excepții” a raportului. 

Comisia va analiza aceste 

informații pentru a evalua 

dacă aceste costuri pot fi 

acceptate drept eligibile.) 

D.4 COSTURI CAPITALIZATE AGREGATE ȘI COSTURI DE FUNCȚIONARE 

AFERENTE INFRASTRUCTURILOR DE CERCETARE 

Auditorul s-a asigurat că există o evaluare ex-ante pozitivă (emisă de serviciile CE) cu privire 

la metodologia de contabilizare a costurilor utilizată de beneficiar, care îi permite acestuia să 

aplice orientările privind costurile directe aferente infrastructurilor mari de cercetare din cadrul 

programului Orizont 2020. 

 

În cazurile în care a fost emisă o evaluare ex-ante pozitivă (a se vedea constatările factuale 

standard 59-60 din coloana alăturată), 

59) Costurile declarate drept 

costuri directe aferente 

infrastructurilor mari de 

cercetare (pe rândul 

corespunzător din situația 

financiară) respectă 

metodologia descrisă în 

raportul de evaluare ex-ante 

pozitiv. 

 



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

 

Model de acord de grant H2020: MAG H2020 CEC — cu beneficiari multipli: v4.0 – 20.2.2017 

27 

Referință: Proceduri 
Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

auditorul s-a asigurat că beneficiarul a aplicat în mod consecvent metodologia explicată și 

aprobată în evaluarea ex-ante pozitivă. 

 

În cazurile în care NU s-a emis o evaluare ex-ante pozitivă (a se vedea constatarea factuală 

standard 61 din coloana alăturată), 

auditorul a verificat că, în nicio categorie de cost, costurile aferente infrastructurilor mari 

de cercetare nu au fost facturate drept costuri directe. 

 

În cazurile în care a fost emis un proiect de raport de evaluare ex-ante cu recomandare de 

modificări suplimentare (a se vedea constatarea factuală standard 61 din coloana 

alăturată), 

 auditorul a urmat aceeași procedură ca mai sus (când o evaluare ex-ante pozitivă NU a fost 

încă emisă) și a acordat o atenție deosebită (prin controale consolidate) elementelor de cost 

în cazul cărora, în proiectul de evaluare ex-ante, fie a fost respinsă includerea drept costuri 

directe pentru infrastructurile mari de cercetare, fie au fost emise recomandări. 

60) Orice diferență dintre 

metodologia aplicată și cea 

evaluată pozitiv a fost 

descrisă pe larg și ajustată în 

consecință. 

 

61) Costurile directe declarate nu 

au inclus niciun element de 

cost indirect aferent 

infrastructurilor mari de 

cercetare. 

 

D.5 

 

 

Costurile aferente bunurilor și serviciilor facturate intern 
Auditorul a verificat elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 

elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar 

trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea 

cea mai mare).  

 
Pentru a confirma constatările factuale standard 62-66 enumerate în coloana alăturată, 

auditorul: 

o a obținut o descriere a practicii de contabilizare a costurilor utilizată în mod obișnuit de 

beneficiar pentru calcularea costurilor aferente bunurilor și serviciilor facturate intern 

(costuri unitare); 

o a analizat dacă practica de contabilizare a costurilor utilizată în mod obișnuit de 

beneficiar a fost aplicată în cazul situațiilor financiare care fac obiectul prezentului 

62) Costurile aferente bunurilor 

și serviciilor facturate intern 

incluse în situația financiară 

au fost calculate în 

conformitate cu practica de 

contabilizare a costurilor 

utilizată în mod obișnuit de 

beneficiar. 

 

 

63) Practicile de contabilizare a 

costurilor utilizate pentru 

calcularea costurilor aferente 

bunurilor și serviciilor 

facturate intern au fost 

aplicate de beneficiar în mod 
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Referință: Proceduri 
Constatare factuală 

standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

CFS; 

o s-a asigurat că metodologia de calculare a costurilor unitare este aplicată în mod 

consecvent, pe baza unor criterii obiective, indiferent de sursa de finanțare; 

o a verificat dacă, la calcularea costurilor aferente bunurilor și serviciilor facturate intern, 

nu au fost luate în considerare elemente neeligibile sau costuri declarate la alte 

categorii bugetare, în special costurile indirecte (a se vedea articolul 6 din AG); 

o a verificat dacă costurile reale aferente bunurilor și serviciilor facturate intern au fost 

ajustate pe baza elementelor bugetate sau estimate și, dacă această ajustare a avut loc, a 

verificat dacă elementele utilizate sunt într-adevăr relevante pentru calcul și dacă 

reprezintă informații obiective și verificabile; 

o a verificat dacă, la calcularea costurilor aferente bunurilor și serviciilor facturate intern, 

nu au fost luate în considerare costurile aferente elementelor care nu sunt legate direct 

de producția bunurilor sau a serviciilor facturate (de exemplu, servicii de sprijin, cum 

sunt serviciile de curățenie, de contabilitate generală, de sprijin administrativ etc., care 

nu sunt utilizate în mod direct pentru producția bunului sau a serviciului în cauză); 

o a verificat dacă toate costurile elementelor utilizate pentru calcularea costurilor 

aferente bunurilor și serviciilor facturate intern sunt justificate prin probe de audit și 

înregistrate în conturi. 

consecvent, pe baza unor 

criterii obiective, indiferent 

de sursa de finanțare. 

64) Costul unitar este calculat 

utilizând costurile reale 

aferente bunurilor și 

serviciilor înregistrate în 

conturile beneficiarului, 

excluzând orice cost 

neeligibil sau costurile 

incluse în alte categorii 

bugetare. 

 

65) Din costul unitar se exclude 

orice cost aferent elementelor 

care nu sunt legate în mod 

direct de producția bunului 

sau a serviciului facturat. 

 

66) Elementele de costuri 

utilizate pentru calcularea 

costurilor reale aferente 

bunurilor și serviciilor 

facturate intern au fost 

relevante, rezonabile și 

corespund unor informații 

obiective și verificabile. 
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E UTILIZAREA CURSURILOR DE SCHIMB   

E.1 a) Pentru beneficiarii cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro 

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu și a verificat dacă 

cursurile de schimb valutar utilizate pentru conversia altor monede în euro au fost în 

conformitate cu normele stabilite în acord (dacă există mai puțin de 10 elemente, este 

necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar trebui să 

includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea mai 

mare): 

COSTURILE ÎNREGISTRATE ÎN CONTURI ÎNTR-O ALTĂ MONEDĂ DECÂT EURO SUNT CONVERTITE ÎN 

EURO LA MEDIA CURSURILOR DE SCHIMB ZILNICE PUBLICATE ÎN SERIA C A JURNALULUI OFICIAL 

AL UNIUNII EUROPENE (https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), 

STABILITE PE PERIOADA DE RAPORTARE CORESPUNZĂTOARE.  

DACĂ ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE NU ESTE PUBLICAT NICIUN CURS ZILNIC DE 

SCHIMB VALUTAR AL EURO PENTRU MONEDA ÎN CAUZĂ, CONVERSIA ÎN EURO SE FACE LA MEDIA 

CURSURILOR CONTABILE LUNARE STABILITE DE COMISIE ȘI PUBLICATE PE SITE-UL INTERNET AL 

ACESTEIA 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), 

STABILITE PE PERIOADA DE RAPORTARE CORESPUNZĂTOARE. 

67) Cursurile de schimb utilizate 

pentru conversia altor 

monede în euro au fost 

conforme cu normele 

stabilite în acordul de grant 

și nu a existat nicio diferență 

în ceea ce privește cifrele 

finale. 

 

b) Pentru beneficiarii cu conturi deschise în euro 

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu și a verificat dacă 

cursurile de schimb valutar utilizate pentru conversia altor monede în euro au fost în 

conformitate cu normele stabilite în acord (dacă există mai puțin de 10 elemente, este 

necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar trebui să 

includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea mai 

mare): 

COSTURILE SUPORTATE ÎNTR-O ALTĂ MONEDĂ SUNT CONVERTITE ÎN EURO PRIN APLICAREA 

68) Beneficiarul a aplicat 

practicile sale contabile 

obișnuite. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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N.A.) 

PRACTICILOR CONTABILE OBIȘNUITE ALE BENEFICIARULUI. 

 

 

 
[denumirea juridică a firmei de audit] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] 

<Semnătura auditorului> 
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ANEXA 6 

 

 

 

MODEL DE CERTIFICAT PRIVIND METODOLOGIA 

 
 
 

 În ceea ce privește opțiunile [cu caractere cursive, între paranteze pătrate]: a se selecta opțiunea 
aplicabilă. Opțiunile neselectate ar trebui șterse. 

 În ceea ce privește câmpurile cu [gri, între paranteze pătrate]: a se introduce datele 
corespunzătoare. 

 

 

 

 

 
CUPRINS 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU UN RAPORT INDEPENDENT DE CONSTATĂRI FACTUALE 

PRIVIND COSTURILE DECLARATE ÎN TEMEIUL UNUI ACORD DE GRANT FINANȚAT PRIN 

PROGRAMUL-CADRU PENTRU CERCETARE ORIZONT 2020     2 

 

RAPORT INDEPENDENT DE CONSTATĂRI FACTUALE PRIVIND COSTURILE DECLARATE ÎN 

TEMEIUL UNUI ACORD DE GRANT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL-CADRU PENTRU CERCETARE 

ORIZONT 2020         5 
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Termeni de referință privind un angajament de audit pentru un certificat privind metodologia  

în legătură cu unul sau mai multe acorduri de grant finanțate  

prin programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 

 

Prezentul document stabilește „termenii de referință (TR)” în temeiul cărora  

 

[OPȚIUNEA 1: [a se introduce denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] [OPȚIUNEA 2: [a se 

introduce denumirea terțului asociat] („terțul asociat”), terț asociat beneficiarului [a se introduce 

denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] 

 

convine să angajeze  

[a se introduce denumirea juridică a auditorului] („auditorul”) 

 

pentru a realiza un raport independent de constatări factuale („raportul”) cu privire la practicile 

contabile obișnuite utilizate de [beneficiar] [terțul asociat] pentru calcularea și facturarea costurilor 

directe cu personalul declarate drept costuri unitare („metodologia”) în legătură cu acordurile de grant 

finanțate prin Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. 

 

Procedurile care trebuie realizate pentru evaluarea metodologiei se vor baza pe acordul (acordurile) de 

grant detaliat(e) în continuare: 

 

[titlul și numărul acordului (acordurilor) de grant] („acordul (acordurile)”) 

 

Acordul (acordurile) se încheie între beneficiar și [OPȚIUNEA 1: Uniunea Europeană, reprezentată 

de Comisia Europeană („Comisia”)][OPȚIUNEA 2: Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

(�„Euratom”), reprezentată de Comisia Europeană (�„Comisia”),][OPȚIUNEA 3: [Agenția 

Executivă pentru Cercetare (REA)][Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare 

(ERCEA)][Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)][Agenția Executivă pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)] („Agenția”), în temeiul competențelor delegate de Comisia 

Europeană („Comisia”).]. 

 

[Comisia] [Agenția] este menționată doar ca semnatară a acordului cu beneficiarul. [Uniunea 

Europeană] [Euratom] [Agenția] nu este parte la prezentul angajament. 

 

1.1 Obiectul angajamentului 

 

În conformitate cu articolul 18.1.2 din acord, beneficiarii [și terții asociați] care declară costurile 

directe cu personalul drept costuri unitare calculate în conformitate practicile lor obișnuite de 

contabilizare a costurilor pot să prezinte spre aprobare [Comisiei] [Agenției] un certificat privind 

metodologia („CoMUC”) în care se menționează că există evidențe și documente adecvate care 

demonstrează că practicile de contabilizare a costurilor utilizate respectă condițiile stabilite la articolul 

6.2 punctul A.  

 

Obiectul prezentului angajament îl reprezintă CoMUC, care este alcătuit din două documente separate: 

 

- termenii de referință („TR”) care urmează să fie semnați de [beneficiar] [terțul asociat] și de 

auditor; 

 

- raportul independent de constatări factuale („raportul”) emis cu antetul auditorului, datat, 

ștampilat și semnat de auditor, care include: declarațiile standard („declarațiile”) evaluate și 

semnate de [beneficiar] [terțul asociat], procedurile convenite („procedurile”) realizate de 

auditor și constatările factuale standard („constatările”) evaluate de auditor. Declarațiile, 

procedurile și constatările sunt rezumate în tabelul care face parte din raport. 
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Informațiile furnizate prin declarațiile, procedurile și constatările respective vor permite Comisiei să 

tragă concluzii cu privire la existența practicilor obișnuite ale [beneficiarului] [terțului asociat] de 

contabilizare a costurilor și la gradul de adecvare a acestora pentru a asigura conformitatea costurilor 

directe cu personalul facturate pe această bază cu prevederile acordului. Comisia își formulează 

propriile concluzii pe baza raportului și a oricăror informații suplimentare pe care le poate solicita. 

 

1.2 Responsabilitățile 

 

Părțile la prezentul acord sunt [beneficiarul] [terțul asociat] și auditorul. 

 

[Beneficiarul] [Terțul asociat]: 

 este responsabil pentru pregătirea situațiilor financiare aferente acordului/acordurilor 

(„situațiile financiare”) în conformitate cu acordurile respective; 

 este responsabil pentru furnizarea situației (situațiilor) financiare către auditor pentru a-i 

permite acestuia să o (le) poată reconcilia cu sistemul contabil și evidențele [beneficiarului] 

[terțului asociat], precum și cu conturile și evidențele de bază. Situația financiară (situațiile 

financiare) vor fi utilizate ca bază pentru procedurile pe care le va îndeplini auditorul în 

temeiul prezenților TR; 

 este responsabil pentru metodologia sa și răspunde pentru exactitatea situației financiare 

(situațiilor) financiare; 

 este responsabil pentru aprobarea sau respingerea situațiilor indicate la rubrica „Situații care 

trebuie întocmite de beneficiar/terțul asociat” din prima coloană a tabelului care este parte 

integrantă a raportului; 

 trebuie să furnizeze auditorului o scrisoare de reprezentare, semnată și datată; 

 acceptă faptul că capacitatea auditorului de a executa eficient procedurile depinde de 

furnizarea de către [beneficiar] [terțul asociat] a accesului deplin și liber la personalul 

[beneficiarului] [terțului asociat] și la evidențele sale contabile, precum și la alte evidențe 

relevante ale acestuia. 

 

Auditorul: 

 [Opțiunea 1, implicită: are competența de a efectua audituri legale ale documentelor 

contabile în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de 

modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a 

Directivei 84/253/CEE a Consiliului sau cu alte reglementări naționale similare]. 

 [Opțiunea 2, dacă beneficiarul sau terțul asociat colaborează cu un funcționar public 

independent: este un funcționar public competent și independent în legătură cu care 

autoritățile naționale relevante au stabilit că deține capacitatea legală de a audita 

beneficiarul]. 

 [Opțiunea 3, dacă beneficiarul sau terțul asociat este o organizație internațională: este un 

auditor [intern] [extern] în conformitate cu reglementările și cu procedurile financiare 

interne ale organizației internaționale]. 

 

Auditorul: 

 trebuie să fie independent față de beneficiar [și de terțul asociat], în special, nu trebuie să fi 

fost implicat în pregătirea situației financiare (situațiilor financiare) a (ale) beneficiarului [și 

terțului asociat]; 

 trebuie să planifice activitatea astfel încât procedurile să poată fi îndeplinite și constatările să 

poată fi evaluate; 

 trebuie să recurgă la procedurile stabilite și la formatul obligatoriu al raportului; 

 trebuie să îndeplinească angajamentul în conformitate cu prezenții TR; 
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 trebuie să documenteze aspectele care sunt importante pentru justificarea raportului; 

 trebuie să își bazeze raportul pe dovezile adunate; 

 trebuie să înainteze raportul [beneficiarului] [terțului asociat]. 

 

Comisia stabilește procedurile care urmează să fie îndeplinite și constatările care urmează să fie 

aprobate de auditor. Auditorul nu este responsabil pentru caracterul adecvat sau pentru pertinența 

acestora. Întrucât prezentul angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu 

furnizează o opinie de audit sau o declarație de asigurare.  

 

1.3 Standardele aplicabile 

 

Auditorul trebuie să respecte prezenții termeni de referință și1: 

 

- Standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 

realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare emis de către Consiliul pentru 

standarde internaționale de audit și asigurare (International Auditing and Assurance Standards 

Board - IAASB); 

- Codul de etică al contabililor profesioniști emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale 

de Etică pentru Contabili (IESBA). Cu toate că ISRS 4400 specifică faptul că independența nu 

reprezintă o cerință pentru angajamentele de realizare a procedurilor agreate, Comisia impune 

ca auditorul să respecte și cerințele de independență din Cod. 

 

Raportul auditorului trebuie să menționeze faptul că nu există niciun conflict de interese între auditor 

și beneficiar [și terțul asociat] care ar putea afecta raportul și să specifice, în cazul în care serviciul 

este facturat, onorariul total plătit auditorului pentru întocmirea raportului. 

 

1.4 Raportarea 

 

Raportul trebuie redactat în limba acordului (a se vedea articolul 20.7 din acord).  

 

În temeiul articolului 22 din acord, Comisia, [Agenția, ]Oficiul European de Luptă Antifraudă și 

Curtea de Conturi au dreptul să auditeze orice activitate care este realizată în cadrul acțiunii și pentru 

care costurile sunt declarate de la bugetul [Uniunii Europene] [Euratom]. Aceasta include activitatea 

legată de prezentul angajament. Auditorul trebuie să asigure accesul la toate documentele de lucru 

aferente sarcinii sale, dacă acest lucru este solicitat de Comisie, [Agenție], de Oficiul European de 

Luptă Antifraudă sau de Curtea de Conturi Europeană. 

 

1.5 Termenul de predare 

 

Raportul trebuie furnizat până la [zz luna aaaa]. 

 

1.6 Alți termeni 

 

[[Beneficiarul][Terțul asociat] și auditorul pot utiliza prezenta secțiune pentru a conveni asupra altor 

termeni specifici, precum onorariile auditorului, răspunderea, legislația aplicabilă etc. Respectivii 

termeni specifici nu trebuie să intre în contradicție cu termenii specificați mai sus.] 

 

                                                 
1 Instituțiile Supreme de Audit care aplică standardele INTOSAI pot realiza procedurile în conformitate cu 

standardele internaționale corespunzătoare ale Instituțiilor Supreme de Audit și cu Codul de etică emis de 

INTOSAI în loc de standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 și de Codul de etică al 

profesioniștilor contabili emis de IAASB și IESBA.  
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[denumirea juridică a auditorului] [denumirea juridică a [beneficiarului][terțului asociat]] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] [numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] [zz luna aaaa] 

Semnătura auditorului Semnătura          Semnătura [beneficiarului] [terțului asociat] 
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Raportul independent de constatări factuale privind metodologia referitoare la acordurile de 

grant finanțate în temeiul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 

 
(A se tipări pe hârtie cu antetul auditorului) 

 

Către 

[ numele persoanei (persoanelor) de contact], [funcția] 

[denumirea [beneficiarului] [terțului asociat]] 

[adresa] 

[zz luna aaaa] 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule [numele persoanei (persoanelor) de contact], 

 

Astfel cum s-a convenit în temeiul termenilor de referință din data de [zz luna aaaa]  

 

cu [OPȚIUNEA 1: [a se introduce denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] [OPȚIUNEA 2: [a se 

introduce denumirea terțului asociat] („terțul asociat”), terț asociat beneficiarului [a se introduce 

denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)], 

 

subsemnații,  

[numele auditorului] („auditorul”), 

cu sediul în 

[adresa completă/orașul/statul/provincia/țara], 

reprezentat de  

[numele și funcția reprezentantului autorizat], 

 

am îndeplinit procedurile convenite („procedurile”) și prin prezenta furnizăm raportul nostru 

independent de constatări factuale („raportul”) cu privire la practicile contabile obișnuite ale 

[beneficiarului] [terțului asociat] pentru calcularea și declararea costurilor directe cu personalul 

declarate drept costuri unitare („metodologia”). 

 

Ați solicitat îndeplinirea anumitor proceduri în legătură cu grantul (granturile)  

 

[titlul și numărul acordului (acordurilor) de grant] („acordul (acordurile)”). 

 

Raportul 

 

Angajamentul nostru a fost îndeplinit în conformitate cu termenii de referință („TR”) anexați la 

prezentul raport. Raportul include: declarațiile standard („declarațiile”) date de [beneficiar] [terțul 

asociat], procedurile convenite („procedurile”) realizate și constatările factuale standard 

(„constatările”) confirmate de noi.  

 

Angajamentul a implicat realizarea procedurilor și evaluarea constatărilor și a documentației solicitate, 

anexate la prezentul raport, ale căror rezultate sunt utilizate de Comisie pentru a formula concluzii cu 

privire la acceptabilitatea metodologiei aplicate de [beneficiar] [terțul asociat].  

 

Raportul acoperă metodologia utilizată de la data de [zz luna aaaa]. În cazul în care [beneficiarul] 

[terțul asociat] modifică această metodologie, raportul nu va fi aplicabil niciunei situații financiare2 

depuse ulterior. 

                                                 
2 În acest context, situația financiară se referă doar la anexa 4 la acord, prin care beneficiarul declară costurile 

în temeiul acordului. 
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Domeniul de aplicare a procedurilor și definiția declarațiilor și a constatărilor standard au fost 

determinate exclusiv de Comisie. Prin urmare, auditorul nu este responsabil pentru caracterul adecvat 

sau pentru pertinența acestora.  

 

Deoarece procedurile îndeplinite nu constituie nici un audit și nici o revizuire efectuată în conformitate 

cu standardele internaționale de audit sau cu standardele internaționale privind angajamentele de 

revizuire, nu formulăm nicio declarație de asigurare cu privire la costurile declarate pe baza 

metodologiei [beneficiarului] [terțului asociat]. Dacă am fi realizat proceduri suplimentare sau am fi 

efectuat un audit sau o revizuire în conformitate cu aceste standarde, în atenția noastră ar fi putut intra 

alte aspecte, care ar fi fost incluse în raport. 

 

Excepții  

 

În afara excepțiilor enumerate mai jos, [beneficiarul] [terțul asociat] a fost de acord cu declarațiile 

standard și a furnizat auditorului toate documentele și informațiile contabile necesare acestuia pentru a 

îndeplini procedurile prevăzute și pentru a corobora constatările standard. 

Enumerați aici orice excepție și adăugați orice informații cu privire la cauza și la posibilele 

consecințe ale fiecărei excepții, dacă acestea sunt cunoscute. În cazul în care excepția este 

cuantificabilă, indicați și suma corespunzătoare. 

….. 

 

Explicația posibilelor excepții, sub formă de exemple (a se elimina din raport): 

i. [beneficiarul][terțul asociat] nu a fost de acord cu declarația standard numărul …, deoarece…; 

ii. auditorul nu a putut finaliza cu succes procedura … solicitată, deoarece …. (de exemplu, din cauza 

incapacității de a reconcilia informații-cheie sau din cauza indisponibilității ori a neconformității datelor); 

iii. auditorul nu a putut confirma sau corobora constatarea standard numărul …, deoarece …. 

Observații 

Am dori să adăugăm următoarele observații relevante pentru înțelegerea adecvată a metodologiei 

aplicate de [beneficiar] [terțul asociat] sau a rezultatelor raportate: 

Exemplu (a se elimina din raport): 

În ceea ce privește metodologia aplicată pentru calculul tarifelor orare, … 

În ceea ce privește constatarea standard 15, trebuie menționat faptul că … 

[Beneficiarul][Terțul asociat] a explicat abaterea de la declarația de referință XXIV referitoare la sistemul 

de pontaj pentru personalul nededicat exclusiv acțiunii astfel: … 
 

Anexe 

 

Vă rugăm să furnizați auditorului următoarele documente și să le anexați la raport când prezentați 

Comisiei prezentul CoMUC: 

 

1. o scurtă descriere a metodologiei de calculare a costurilor cu personalul, a orelor productive și 

a tarifelor orare; 

2. o scurtă descriere a sistemului de pontaj existent; 

3. un exemplu de fișe de pontaj utilizate de [beneficiar] [terțul asociat]; 

4. descrierea oricăror elemente bugetate sau estimate aplicate, împreună cu o explicație a 

motivului pentru care acestea sunt relevante în calculul costurilor cu personalul și a modului în 

care se bazează pe informații obiective și verificabile; 
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5. o fișă recapitulativă cu tariful orar pentru personalul direct declarat de [beneficiar] [terțul 

asociat] și recalculat de auditor pentru fiecare membru al personalului inclus în eșantion (nu 

este necesară raportarea numelor); 

6. un tabel comparativ care rezumă, pentru fiecare persoană selectată în eșantion, a) timpul 

declarat de [beneficiar] [terțul asociat] în situația financiară/situațiile financiare și b) timpul 

în conformitate cu fișele de pontaj verificate de auditor; 

7. o copie a scrisorii de reprezentare furnizate auditorului. 

 

Utilizarea prezentului raport 

 

Prezentul raport a fost elaborat exclusiv în scopul menționat la punctul 1.1 „Motivele angajamentului”.  

 

Raportul: 

- este confidențial și este destinat să fie prezentat Comisiei de către [beneficiar] [terțul asociat] 

în legătură cu articolul 18.1.2 din acord; 

- nu poate fi utilizat în niciun alt scop de către [beneficiar] [terțul asociat] sau de către Comisie 

și nici nu poate fi distribuit altor părți; 

- poate să fie divulgat de Comisie doar părților autorizate, în special Oficiului European de 

Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții de Conturi Europene;  

- se referă doar la practicile obișnuite de contabilizare a costurilor specificate mai sus și nu 

constituie un raport asupra situațiilor financiare ale [beneficiarului] [terțului asociat]. 

 

Nu a existat niciun conflict de interese3 între auditor și beneficiar [și terțul asociat] care ar fi putut 

influența raportul. Onorariul total plătit auditorului pentru întocmirea raportului a fost de ______ EUR 

(inclusiv TVA-ul deductibil în valoare de ______ EUR). 

 

Așteptăm cu interes să discutăm raportul nostru cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice 

informație sau asistență suplimentară. 

 

Cu stimă, 

 

 

[denumirea juridică a auditorului] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] 

Semnătura auditorului 

                                                 
3 Un conflict de interese apare atunci când obiectivitatea auditorului în întocmirea certificatului este 

compromisă, în realitate sau în teorie, de exemplu atunci când auditorul:  

-  a fost implicat în elaborarea situațiilor financiare;  

-  ar beneficia direct dacă certificatul ar fi acceptat; 

-  are o relație apropriată cu orice persoană care îl reprezintă pe beneficiar; 

-  este director, administrator de active sau partener al beneficiarului sau 

-  se află în orice altă situație care îi compromite independența sau capacitatea de a întocmi imparțial 

certificatul. 
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Declarații care trebuie date de beneficiar/terțul asociat („declarațiile”), procedurile care trebuie realizate de auditor („procedurile”) și 

constatările factuale standard („constatările”) care trebuie confirmat de auditor 

 

Comisia își rezervă dreptul de a furniza auditorului orientări cu privire la declarațiile care trebuie făcute, la procedurile care trebuie îndeplinite sau la 

constatările care trebuie confirmate, precum și la modul în care trebuie prezentate acestea. Comisia își rezervă dreptul de a modifica declarațiile, procedurile 

sau constatările prin notificarea în scris a beneficiarului/terțului asociat, astfel încât să poată adapta procedurile la modificările operate în acordul (acordurile) 

de grant sau la orice altă situație.  

 

Dacă prezentul certificat privind metodologia se referă la practicile contabile obișnuite ale terțului asociat utilizate pentru calcularea și facturarea costurilor 

directe cu personalul declarate drept costuri unitare, orice referire de mai jos la „beneficiar” trebuie considerată drept referire la „terțul asociat”. 

 

 

Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

A. Utilizarea metodologiei 

I. Practica de contabilizare a costurilor descrisă în continuare a fost 

utilizată începând de la [zz luna aaaa]. 

II. Următoarea modificare planificată a metodologiei utilizate de 

beneficiar va fi din [zz luna aaaa]. 

Procedură: 

 Auditorul a comparat aceste date cu documentația furnizată de beneficiar. 

Constatare factuală: 

1. Datele furnizate de beneficiar au fost conforme cu documentația. 

B. Descrierea metodologiei 

III. Metodologia pentru calcularea costurilor unitare este utilizată în mod 

consecvent și se reflectă în procedurile relevante. 

[Vă rugăm să descrieți metodologia utilizată de entitatea dumneavoastră pentru 

calcularea costurilor cu personalul, a orelor productive și a tarifelor orare. 

Prezentați descrierea dumneavoastră auditorului și anexați-o la prezentul 

certificat.] 

 

[Dacă declarația din secțiunea „B. Descrierea metodologiei” nu poate fi 

aprobată de beneficiar sau dacă nu există o metodologie scrisă pentru 

calcularea costurilor unitare, acest lucru ar trebui menționat mai jos și raportat 

Procedură: 

 Auditorul a analizat descrierea, manualele relevante și/sau documentele interne de 

orientare care descriu metodologia. 

Constatare factuală: 

2. Scurta descriere a fost conformă cu manualele, cu orientările interne și/sau cu alte 

documente justificative relevante pe care le-a analizat auditorul.  

3. În general, metodologia a fost aplicată de beneficiar ca parte a practicilor sale 

obișnuite de contabilizare a costurilor.  
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

drept excepție de către auditor în raportul principal de constatări factuale: 

- …] 

C. Costurile cu personalul 

Dispoziții generale 

IV. Costurile unitare (tarifele orare) se limitează la salarii, inclusiv pe 

durata concediului pentru creșterea copilului, la contribuțiile pentru 

asigurările sociale, la impozite și la alte costuri incluse în remunerația 

prevăzută de legislația națională și de contractul de muncă sau de actul 

de numire echivalent. 

V. Salariații sunt angajați direct de beneficiar în conformitate cu legislația 

națională și își desfășoară activitatea sub supravegherea și 

responsabilitatea exclusive ale acestuia. 

VI. Beneficiarul își remunerează salariații în conformitate cu practicile sale 

obișnuite. Aceasta înseamnă că sunt percepute costuri cu personalul în 

conformitate cu politica salarială obișnuită a beneficiarului (de 

exemplu, politica privind salarizarea, politica orelor suplimentare, plata 

variabilă) și că nu există condiții speciale pentru salariații cărora le-au 

fost alocate sarcini legate de Uniunea Europeană sau de Euratom, cu 

excepția cazului în care acest lucru a fost prevăzut în mod explicit în 

acordul (acordurile) de grant. 

VII. Beneficiarul își afectează salariații grupului/categoriei/centrului de cost 

relevant(e) în scopul calculării costurilor unitare în conformitate cu 

practica sa obișnuită de contabilizare a costurilor. 

VIII. Costurile cu personalul se bazează pe sistemul salarial și pe sistemul 

contabil. 

IX. Orice ajustări excepționale ale costurilor cu personalul au rezultat din 

elementele bugetate sau estimate relevante și s-au bazat pe informații 

obiective și verificabile. [Vă rugăm să descrieți „elementele bugetate 

sau estimate” și relevanța acestora pentru costurile cu personalul, să 

explicați modul în care acestea au fost rezonabile și s-au bazat pe 

informații obiective și verificabile, să prezentați explicația 

dumneavoastră auditorului și să o anexați la prezentul certificat]. 

X. Costurile cu personalul declarate nu includ niciunul dintre următoarele 

Procedură: 

Auditorul selectează un eșantion de salariați pentru a îndeplini procedurile indicate în 

prezenta secțiune C și în secțiunile următoare de la D la F.  

[Auditorul a selectat un eșantion aleatoriu de 10 salariați afectați acțiunii (acțiunilor) 

Orizont 2020. În cazul în care numărul salariaților afectați acțiunii (acțiunilor) Orizont 

2020 este mai mic de 10 echivalente normă întreagă, auditorul a selectat toți salariații 

afectați acțiunii (acțiunilor) Orizont 2020, completând numărul acestora cu alți salariați, 

indiferent de afectarea lor, până la atingerea cifrei de 10 salariați.]. Pentru prezentul 

eșantion: 

 auditorul a analizat toate documentele referitoare la costurile cu personalul, 

precum contractele de muncă, fișele de salariu, politica salarială (de exemplu, 

politica salariilor, politica orelor suplimentare, plata variabilă), evidențele 

contabile și salariale, legislația națională aplicabilă în domeniul fiscal, al forței de 

muncă și al securității sociale și orice alte documente, coroborând costurile cu 

personalul declarate; 

 în special, auditorul a analizat contractele de muncă ale salariaților din eșantion 

pentru a verifica dacă aceștia: 

i.  au fost angajați direct de beneficiar în conformitate cu legislația națională 

aplicabilă; 

ii. și-au desfășurat activitatea sub supravegherea tehnică și sub 

responsabilitatea exclusive ale beneficiarului; 

iii.  au fost remunerați în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului;  

iv. au fost afectați grupului/categoriei/centrului de cost adecvat(e) în scopul 

calculării costurilor unitare în conformitate cu practicile obișnuite ale 

beneficiarului de contabilizare a costurilor;  

 auditorul a verificat dacă, la calcularea costurilor cu personalul, au fost luate în 

considerare elemente neeligibile sau orice costuri declarate la alte categorii de 

costuri sau costuri acoperite de alte tipuri de grant sau de alte granturi finanțate de 

la bugetul Uniunii Europene; 

 auditorul a reconciliat numeric valoarea totală a costurilor cu personalul utilizată 
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

costuri neeligibile: costurile legate de rentabilitatea capitalului; costuri 

aferente datoriei și serviciului datoriei; provizioane pentru pierderi sau 

datorii viitoare; dobânda datorată; creanțele îndoielnice; pierderile 

datorate cursului de schimb valutar; comisioanele bancare percepute de 

banca beneficiarului pentru transferurile din partea Comisiei/Agenției; 

cheltuielile excesive sau abuzive; TVA-ul deductibil sau costurile 

suportate în timpul suspendării punerii în aplicare a acțiunii. 

XI. Costurile cu personalul nu au fost declarate în temeiul unui alt grant al 

UE sau Euratom (inclusiv granturile acordate de un stat membru și 

finanțate de la bugetul UE și granturile acordate de alte organisme decât 

Comisia/Agenția în scopul executării bugetului UE sau Euratom, în 

aceeași perioadă, cu excepția cazului în care beneficiarul poate 

demonstra că grantul de funcționare nu acoperă niciunul dintre costurile 

acțiunii).  

 

Dacă se plătește o remunerație suplimentară, astfel cum se menționează în 

acordul (acordurile) de grant 

XII. Beneficiarul este o entitate juridică nonprofit. 

XIII. Remunerația suplimentară face parte din practicile de remunerare 

obișnuite ale beneficiarului și este plătită în mod consecvent ori de câte 

ori este necesară expertiza sau activitatea relevantă. 

XIV. Criteriile utilizate pentru calculul remunerației suplimentare sunt 

obiective și, în general, sunt aplicate indiferent de sursa de finanțare. 

XV. Remunerația suplimentară inclusă în costurile cu personalul utilizată 

pentru calcularea tarifelor orare aferente acordului (acordurilor) de 

grant se limitează la 8 000 EUR per echivalent normă întreagă (redusă 

proporțional dacă salariatul nu este afectat exclusiv acțiunii). 

 

 

 

 

 

[Dacă anumite declarații din secțiunea „C. Costurile cu personalul” nu pot să 

pentru calcularea costurilor unitare cu valoarea totală a costurilor cu personalul 

înregistrate în conturile statutare și în sistemul salarial; 

 în măsura în care costurile reale cu personalul au fost ajustate pe baza elementelor 

bugetate sau estimate, auditorul a examinat cu atenție respectivele elemente și a 

verificat sursa informațiilor pentru a confirma că acestea sunt obiective și 

verificabile; 

 în cazul în a fost declarată o remunerație suplimentară, auditorul a verificat dacă 

beneficiarul a fost o entitate juridică nonprofit, dacă suma a fost limitată la 8 000 

EUR per echivalent normă întreagă și dacă aceasta a fost redusă proporțional 

pentru salariații neafectați exclusiv acțiunii (acțiunilor); 

 auditorul a recalculat costurile cu personalul aferente salariaților din eșantion. 

Constatare factuală: 

4. Toate componentele remunerației declarate drept costuri cu personalul sunt 

justificate prin documente justificative. 

5. Salariații din eșantion au fost angajați direct de beneficiar în conformitate cu 

legislația națională aplicabilă și și-au desfășurat activitatea sub supravegherea și 

responsabilitatea exclusive ale beneficiarului. 

6. Contractele de muncă ale acestora au fost conforme cu politica obișnuită a 

beneficiarului. 

7. Costurile cu personalul au fost documentate în mod corespunzător și au constat 

exclusiv în salarii, contribuții la asigurările sociale (contribuții la sistemul de 

pensii și de asigurări de sănătate, la fondul de șomaj etc.), impozite și alte costuri 

statutare incluse în remunerație (indemnizații de concediu, al treisprezecelea 

salariu etc.). 

8. Totalurile utilizate pentru calcularea costurilor unitare cu personalul sunt 

conforme cu cele înregistrate în evidențele salariale și contabile. 

9. În măsura în care costurile reale cu personalul au fost ajustate pe baza elementelor 

bugetate sau estimate, respectivele elemente au fost relevante pentru calcularea 

costurilor cu personalul și corespund unor informații obiective și verificabile. 

Elementele bugetate sau estimate utilizate sunt: – (a se indica elementele și 

valorile acestora). 

10. Costurile cu personalul nu au inclus elemente neeligibile. 
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

fie aprobate de beneficiar, atunci acestea ar trebui enumerate mai jos în 

prezentul document și raportate ca excepție de către auditor în raportul 

principal de constatări factuale: 

- …] 

 

 

 

11. Condițiile specifice de eligibilitate au fost îndeplinite atunci când s-a plătit 

remunerația suplimentară: a) beneficiarul este înregistrat în acordurile de grant ca 

entitate juridică nonprofit; b) remunerația suplimentară a fost plătită în 

conformitate cu criteriile obiective aplicate în general, indiferent de sursa de 

finanțare utilizată și c) remunerația a fost limitată la 8 000 EUR per echivalent 

normă întreagă (sau până la valoarea proporțională echivalentă dacă persoana nu 

a lucrat cu normă întreagă în cadrul acțiunii pe întreaga perioadă a anului sau nu a 

lucrat exclusiv în cadrul acțiunii).  

D. Orele productive 

XVI. Numărul de ore productive aplicat per salariat cu normă întreagă este [a 

se elimina, după caz]: 

A. 1 720 ore productive pe an pentru o persoană care lucrează cu 

normă întreagă (corespunzător proporțional pentru persoanele care 

nu lucrează cu normă întreagă); 

B. numărul total de ore lucrate în cursul anului de o persoană pentru 

beneficiar; 

C. numărul standard de ore anuale aplicat în general de beneficiar 

pentru personalul său în conformitate cu practicile sale obișnuite 

de contabilizare a costurilor. Acest număr trebuie să fie echivalent 

cu cel puțin 90 % din numărul de ore lucrătoare anuale standard. 

 Dacă se aplică metoda B 

XVII. Numărul total de ore lucrate a fost calculat după cum urmează: orele 

lucrătoare anuale ale persoanei în cauză, în conformitate cu 

contractul individual de muncă, cu contractul colectiv de muncă 

aplicabil sau cu legislația națională aplicabilă, plus orele 

suplimentare lucrate, minus absențele (precum concediul medical 

sau concediul special). 

XVIII. „Orele lucrătoare anuale” înseamnă perioada în care personalul 

trebuie să lucreze, să se afle la dispoziția angajatorului și să își 

desfășoare activitatea sau să își îndeplinească îndatoririle prevăzute 

în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă 

Procedura (aceeași bază de eșantionare ca pentru secțiunea C: Costurile cu 

personalul): 

 Auditorul a verificat dacă numărul orelor productive aplicat este conform cu 

metoda A, B sau C. 

 Auditorul a verificat dacă numărul de ore productive per angajat cu normă 

întreagă este corect. 

 Dacă s-a aplicat metoda B, auditorul a verificat i) modul în care s-a realizat 

numărul total de ore lucrate și ii) dacă în contractul de muncă au fost specificate 

orele lucrătoare anuale prin inspectarea tuturor documentelor relevante, a 

legislației naționale, a contractelor și contractelor colective de muncă. 

 Dacă s-a aplicat metoda C, auditorul a analizat modul în care s-a calculat numărul 

standard de ore lucrătoare pe an, prin inspectarea tuturor documentelor relevante, 

a legislației naționale, a contractelor și contractelor colective de muncă și a 

verificat dacă numărul orelor productive pe an utilizat pentru aceste calcule a fost 

de cel puțin 90 % din numărul standard de ore lucrătoare pe an. 

Constatare factuală: 

Dispoziții generale 

12. Beneficiarul a aplicat un număr de ore productive stabilit conform cu metoda A, 

B sau C, detaliată în coloana din stânga. 

13. Numărul de ore productive pe an per angajat cu normă întreagă a fost exact. 

Dacă se aplică metoda B 

14. Numărul de „ore lucrătoare anuale”, de ore suplimentare și de absențe au putut fi 
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

aplicabil sau în legislația națională privind timpul de lucru. 

XIX. Contractul de muncă (contractul colectiv de muncă aplicabil sau 

legislația națională privind timpul de lucru) specifică timpul de 

lucru ce permite calcularea orelor lucrătoare anuale.  

Dacă se aplică metoda C 

XX. Numărul standard de ore productive pe an este cel al unui echivalent 

normă întreagă; 

XXI. Numărul de ore productive pe an pe care se bazează tariful orar (i) 

corespunde practicilor contabile obișnuite ale beneficiarului; (ii) 

reprezintă cel puțin 90 % din numărul standard de ore lucrătoare (de 

lucru) pe an. 

XXII. Orele lucrătoare (de lucru) standard sunt orele în timpul cărora 

personalul se află la dispoziția beneficiarului și își îndeplinește 

îndatoririle descrise în contractul de muncă relevant, în contractul 

colectiv de muncă sau în legislația națională relevantă din domeniul 

muncii. Numărul de ore lucrătoare (de lucru) anuale standard declarate 

de beneficiar este justificat prin contractele de muncă, prin legislația 

națională și prin alte documente justificative.  

[Dacă anumite declarații din secțiunea „D. Orele productive” nu pot să fie 

aprobate de beneficiar, acestea ar trebui enumerate mai jos în prezentul 

document și raportate ca excepție de către auditor: 

- …] 

verificate pe baza documentelor furnizate de beneficiar, iar calculul numărului 

total de ore lucrate a fost exact.  

15. Contractul a specificat timpul de lucru, permițând calcularea orelor lucrătoare 

anuale. 

Dacă se aplică metoda C 

16. Calculul numărului de ore productive pe an corespunde practicilor de 

contabilizare a costurilor obișnuite ale beneficiarului. 

17. Calculul numărului standard de ore lucrătoare (de lucru) pe an a fost coroborat de 

documentele prezentate de beneficiar. 

18. Numărul de ore productive pe an utilizat pentru calcularea tarifului orar 

reprezentat cel puțin 90 % din numărul orelor lucrătoare (de lucru) pe an. 

E. Tarifele orare 

Tarifele orare sunt corecte pentru că: 

 

XXIII. Tarifele orare sunt corect calculate, întrucât rezultă din împărțirea 

costurilor anuale cu personalul la orele productive aferente unui an și 

unui grup (de exemplu, categoria de personal sau departamentul sau 

centrul de cost, în funcție de metodologia aplicată) și sunt conforme cu 

declarațiile date în secțiunile C și D de mai sus.  

 

Procedură 

 Auditorul a obținut o listă a tuturor tarifelor pentru personal calculate de 

beneficiar în conformitate cu metodologia utilizată. 

 Auditorul a obținut o listă a tuturor salariaților relevanți, în baza căreia este (sunt) 

calculat(e) tariful (tarifele) pentru personal. 

 

Pentru 10 salariați cu echivalent normă întreagă selectați aleatoriu (aceeași bază de 

eșantionare ca în secțiunea C: Costurile cu personalul): 

 Auditorul a recalculat tarifele orare. 
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

 

 

[Dacă declarația din secțiunea „E. Tarifele orare” nu poate să fie aprobată de 

beneficiar, aceasta ar trebui menționată mai jos și raportată ca excepție de 

către auditor: 

- …] 

 

 Auditorul a verificat dacă metodologia aplicată corespunde practicilor contabile 

obișnuite ale organizației și dacă aceasta este aplicată la fel pentru toate 

activitățile organizației în baza unor criterii obiective, indiferent de sursa de 

finanțare. 

Constatare factuală: 

19. Nu au apărut diferențe în recalcularea tarifului orar pentru salariații incluși în 

eșantion. 

F. Sistemul de pontaj 

XXIV. Sistemul de pontaj se aplică tuturor persoanelor care nu sunt afectate 

exclusiv acțiunii Orizont 2020. Cel puțin toate orele lucrate în legătură 

cu acordul (acordurile) de grant sunt înregistrate 

zilnic/săptămânal/lunar [a se elimina, după caz] utilizând un sistem 

convențional/computerizat [a se elimina, după caz]; 

XXV. Pentru persoanele afectate exclusiv unei activități Orizont 2020, 

beneficiarul fie a semnat o declarație în acest sens, fie a luat măsurile 

necesare pentru înregistrarea orelor de lucru ale acestor persoane; 

XXVI. Fișele de pontaj cu orele lucrate au fost semnate de persoana în cauză 

(pe suport de hârtie sau electronic) și aprobate de managerul acțiunii 

sau de superiorul său ierarhic cel puțin lunar. 

XXVII. Există măsuri care să împiedice personalul: 

i.  să înregistreze de două ori aceleași ore;  

ii. să ponteze ore lucrătoare în timpul perioadelor de absență (de 

exemplu, zile libere, concediu medical);  

iii.  să ponteze un număr de ore mai mare decât numărul de ore 

productive pe an utilizat pentru calcularea tarifelor orare și  

iv. să ponteze ore lucrate în afara perioadei acțiunii. 

XXVIII. Nu au fost pontate ore în afara perioadei acțiunii. 

XXIX. Nu au fost declarate mai multe ore decât orele productive utilizate 

Procedură 

 Auditorul a analizat scurta descriere, toate manualele și/sau orientările interne 

relevante care descriu metodologia utilizată pentru înregistrarea timpului de lucru. 

 

Auditorul a analizat fișele de pontaj pentru eșantionul aleatoriu de 10 echivalente normă 

întreagă menționat în secțiunea C: Costuri cu personalul și a verificat în special: 

 dacă au fost disponibile fișe de pontaj pentru toate persoanele neafectate exclusiv 

acțiunii; 

 dacă au fost disponibile fișe de pontaj pentru persoanele afectate exclusiv unei 

acțiuni Orizont 2020 sau, alternativ, dacă pentru aceste persoane a fost 

disponibilă o declarație semnată de beneficiar care certifică faptul că aceste 

persoane au lucrat exclusiv în cadrul unei acțiuni Orizont 2020; 

 dacă fișele de pontaj au fost semnate și aprobate la timp și dacă toate cerințele 

minime au fost îndeplinite; 

 dacă persoanele au lucrat în cadrul acțiunii pe perioadele declarate; 

 dacă nu au fost declarate ore peste cele productive utilizate pentru calcularea 

tarifelor orare pentru personal; 

 dacă s-au efectuat controale interne care să împiedice pontarea de două ori, în 

timpul absențelor datorate zilelor libere sau concediului medical; dacă au fost 

declarate mai multe ore per persoană pe an pentru acțiunile Orizont 2020 față de 

numărul de ore productive pe an utilizat pentru calcularea tarifelor orare; dacă au 

fost înregistrate ore lucrate în afara perioadei acțiunii; 
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

pentru calcularea tarifelor orare ale personalului. 

 

 

[Vă rugăm să îi furnizați auditorului o scurtă descriere a sistemului de pontaj 

existent, împreună cu măsurile aplicate pentru asigurarea fiabilității acestuia, și 

să o anexați la prezentul certificat1]. 

 

 

 [Dacă anumite declarații din secțiunea „F. Sistemul de pontaj” nu pot să fie 

aprobate de beneficiar, acestea ar trebui enumerate în continuare în prezentul 

document și raportate ca excepție de către auditor: 

- …] 

 

 auditorul a efectuat o verificare încrucișată a informațiilor cu evidențele 

resurselor umane pentru a verifica coerența acestora și a se asigura că controalele 

interne au fost eficiente. În plus, auditorul a verificat dacă, pentru acțiunile 

Orizont 2020, nu au fost facturate mai multe ore pe an per persoană decât 

numărul orelor productive pe an utilizat pentru calcularea tarifelor orare și a 

verificat dacă nu au fost facturate în cadrul acțiunii ore lucrate în afara perioadei 

acesteia. 

Constatare factuală: 

20. Scurta descriere, manualele și/sau orientările interne privind sistemul de pontaj 

furnizate de beneficiar au fost conforme cu rapoartele/evidențele de gestiune și cu 

alte documente analizate și au fost aplicate în general de beneficiar pentru 

elaborarea situațiilor financiare. 

21. În ceea ce privește eșantionul aleatoriu, timpul de lucru a fost înregistrat sau, în 

cazul salariaților care au lucrat exclusiv în cadrul acțiunii, a fost disponibilă o 

declarație semnată sau fișele de pontaj semnate.  

22. În ceea ce privește eșantionul aleatoriu, fișele de pontaj au fost semnate, cel puțin 

lunar, de salariat și de managerul acțiunii/superiorul ierarhic. 

23. Orele lucrate declarate în cadrul acțiunii s-au încadrat în perioadele declarate. 

24. Nu au fost declarate mai multe ore decât orele productive utilizate pentru 

calcularea tarifelor orare ale personalului. 

25. Există dovada faptului că beneficiarul a verificat ca timpul de lucru să nu fie 

declarat de două ori, ca pontajul să fie conform cu evidențele privind absențele și 

cu numărul orelor productive pe an și că nu au fost declarate ore lucrate în afara 

                                                 
1 Descrierea sistemului de pontaj trebuie să conțină, printre altele, informații cu privire la conținutul fișelor de pontaj, acoperirea acestuia (sistem de pontaj complet sau per 

acțiune, pentru întreg personalul sau doar pentru personalul implicat în acțiunile Orizont 2020), gradul de detaliu al sistemului (dacă există o referire la sarcinile particulare 

realizate), forma acestuia, periodicitatea pontajului și a aprobării acestuia (sistem convențional sau computerizat; zilnic, săptămânal sau lunar; persoana care a semnat și 

cea care a contrasemnat), controalele aplicate pentru prevenirea dublului pontaj sau pentru asigurarea conformității cu evidențele departamentului de resurse umane, 

precum cele privind absențele și deplasările și, de asemenea, monitorizarea informațiilor până la utilizarea acestora la elaborarea situațiilor financiare. 
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Vă rugăm să explicați orice discrepanțe din textul raportului. 

Declarații care trebuie să fie date de beneficiar  Proceduri care trebuie realizate și constatări care trebuie confirmate de auditor 

perioadei acțiunii. 

26. Orele lucrate declarate sunt conforme cu cele înregistrate în evidențele 

departamentului de resurse umane. 

 

[denumirea juridică a [beneficiarului] [terțului asociat]] 

 

[denumirea oficială a auditorului] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat]  [numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] [zz luna aaaa] 

<Semnătura [beneficiarului] [terțului asociat]> <Semnătura auditorului> 

 


