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1 Instrumentul IMM Faza 1 acordă finanțare întreprinderilor mici și mijlocii („IMM”) care explorează 
fezabilitatea, potențialul comercial și viabilitatea unor noi idei revoluționare (dovedirea valabilității unui 
concept) (produse, procese, servicii și tehnologii noi sau aplicări noi pe piață a tehnologiilor existente). 

 

[COMISIA EUROPEANĂ/Agenția executivă] 
DG 
 
Direcție 
Unitate  

Remarcă introductivă referitoare strict la publicarea pe portalul dedicat 
participanților 

 
Modelul de Acord de grant Instrument IMM Faza 1 diferă față de modelul de 
acord de grant general la următoarele articole: 

• Articolul 4 Bugetul estimat pentru acțiune  

• Articolul 5 Valoarea maximă a grantului, forma grantului și rata de rambursare 

• Articolul 6 Forma specifică a costurilor pe bază de sumă forfetară  

• Articolul 7 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 

• Articolele 8, 12, 14, 15, 16, 23a – 33, 37, 39 (nu se aplică)  

• Articolul 10 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru achiziționare 

• Articolul 13 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru subcontractare 

• Articolul 18 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru înregistrarea 
evidențelor 

• Articolul 20 Dispoziții specifice Instrumentului IMM Faza 1 pentru raportare 

• Articolul 21 Dispoziții specifice Instrumentului IMM Faza 1 pentru plăți 

• Articolul 36 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru confidențialitate 

• Articolul 38 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru promovarea 
acțiunii 

• Articolul 42 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru suma forfetară 

• Articolul 50 Dispoziție specifică Instrumentului IMM Faza 1 pentru suma forfetară 

• Anexa 2 Model pentru bugetul estimat pentru acțiune 

• Anexa 4 Model pentru situația financiară 
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 Notele de subsol în galben vor apărea în textul generat de sistemul IT pentru semnătură 
(deoarece conțin definiții sau trimiteri la documente juridice). Celelalte note de subsol nu 
vor rămâne în text (deoarece ele sunt doar instrucțiuni interne).  

 Textul cu gri indică faptul că textul care figurează în Modelul general de acord de grant cu 
beneficiari multipli nu este aplicabil.  

 Pentru opțiuni [în italice, în paranteze drepte]: opțiunea aplicabilă trebuie să fie aleasă în 
sistemul IT. În mod automat, opțiunile nealese fie nu vor apărea, fie vor apărea ca „nu se 
aplică”. Opțiunilor alese vor apărea în italice fără paranteze și fără titlul opțiunii (pentru a 
permite beneficiarilor să identifice cu ușurință faptul că se aplică o anumită regulă). 

 Pentru câmpurile în [gri în paranteze drepte] (chiar dacă fac parte dintr-o opțiune astfel 
cum se specifică la elementul precedent): se introduc datele corespunzătoare în sistemul 
IT.  

 Sistemul IT va genera o fișă cu date care confirmă opțiunile alese și datele introduse. 
 
 Informații privind formatarea: 

stiluri 
CAPITOL     stil ‘Chapter’ 
SECȚIUNE    stil „Section” 
SUBSECȚIUNE    stil „Subsection” 
ARTICOLUL 1   stil „Article”  
ARTICOLUL 9   stil „Article grey” 
4.1 Buget estimat    stil „Subarticle” 
26.2 Proprietate comună   stil „Subarticle grey” 
Text (fără listă)   stil „Normal” 
Nivelurile cuprinsului  stil „TOC 1”, „TOC 2”, „TOC 3”, „TOC 4”, „TOC 

5”  
Note de subsol: Paragraf - special (agățat 0,5) („Times New Roman”, „10 pt”) 

 
Atenție: Textul cu listă trebuie formatat manual („Times New Roman”, „12 pt”, 
„Justified”, niciun spațiu înainte sau după un paragraf, distanța dintre rânduri „Single”) 
Articolele și subarticolele care nu se aplică trebuie să fie formatate ca „Article grey” și 
„Subarticle grey”, ca să nu apară în cuprins.  
 

 
ACORD DE GRANT  

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

 
Prezentul acord (denumit în continuare „acordul”) este încheiat între următoarele părți:  
 
pe de o parte, 
 
[OPȚIUNEA 1: Uniunea Europeană („UE”, reprezentată de Comisia Europeană 
(„Comisia”)2,]  
 
[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”),] 
 

                                                 
2  Textul cu caractere cursive indică opțiunile modelului de acord de grant care se aplică prezentului acord. 
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reprezentată în scopul semnării prezentului acord de [[funcția, [direcția generală, direcția, 
unitatea] [departamentul]], [prenume și nume],3  
 
și  
 
pe de altă parte, 
 
�„beneficiarul”: 
 
[denumirea oficială completă (denumirea prescurtată)][forma juridică], [numărul oficial 
de înregistrare], cu sediul în [adresa oficială completă], [codul de înregistrare în scopuri de 
TVA], reprezentat, în scopul semnării prezentului acord, de [funcție, prenume și nume] 
 
[OPȚIUNE în cazul în care JRC este beneficiar: Centrul Comun de Cercetare (JRC) cu 
sediul în [adresa oficială completă], dacă acesta semnează acordul administrativ (a se vedea 
anexa 3b)].  
 
Părțile la care se face referire mai sus au convenit să încheie acordul în conformitate cu 
termenii și condițiile de mai jos.  
 
Prin semnarea [OPȚIUNE implicită: acordului] [OPȚIUNE în cazul în care JRC este 
beneficiar: acordului administrativ], beneficiarul acceptă grantul și convine să pună în 
aplicare acțiunea 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  
 
Anexa 3  Nu se aplică. 
 
Anexa 4 Model de situații financiare 
 
Anexa 5 Nu se aplică. 
 
Anexa 6 Nu se aplică. 
 
 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
 
CUPRINS 

                                                 
3 Persoana care reprezintă [Comisia][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”. 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

4 
 

 
CAPITOLUL 1  GENERALITĂȚI .................................................................................................................. 8 

ARTICOLUL 1 — OBIECTUL ACORDULUI ....................................................................................... 8 
CAPITOLUL 2  ACȚIUNEA ............................................................................................................................ 8 

ARTICOLUL 2 — ACȚIUNEA CARE URMEAZĂ SĂ FIE PUSĂ ÎN APLICARE [— GRANT 
COMPLEMENTAR] [— ACȚIUNE FINANȚATĂ ÎN COMUN] .................................. 8 

ARTICOLUL 3 — DURATA ȘI DATA ÎNCEPERII ACȚIUNII ............................................................ 9 
ARTICOLUL 4 — BUGETUL ESTIMAT ȘI TRANSFERURILE BUGETARE ................................... 9 

4.1 Bugetul estimat ........................................................................................................................ 9 
4.2  Transferuri bugetare ................................................................................................................. 9 

CAPITOLUL 3  GRANTUL ............................................................................................................................. 9 
ARTICOLUL 5 — VALOAREA GRANTULUI, FORMA GRANTULUI, RATELE DE 

RAMBURSARE ȘI FORMELE COSTURILOR ........................................................ 9 
5.1 Valoarea maximă a grantului ................................................................................................... 9 
5.2 Forma grantului, rata de rambursare și forma costurilor ........................................................ 10 
5.3  Valoarea finală a grantului — Calcul ..................................................................................... 10 
5.4  Valoarea finală revizuită a grantului — Calcul ...................................................................... 10 

ARTICOLUL 6 — COSTURILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE ......................................................... 11 
6.1 Costuri eligibile ...................................................................................................................... 11 
6.2 Costuri neeligibile .................................................................................................................. 11 
6.3 Consecințele declarării costurilor neeligibile ......................................................................... 11 

CAPITOLUL 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR .................................................................. 11 

SECȚIUNEA 1 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A 
ACȚIUNII ............................................................................................................................ 11 

ARTICOLUL 7 — OBLIGAȚIA GENERALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE ÎN MOD 
CORESPUNZĂTOR A ACȚIUNII ........................................................................... 12 

7.1  Obligația generală de punere în aplicare în mod corespunzător a acțiunii ............................. 12 
7.2 Consecințele neconformării ................................................................................................... 12 

ARTICOLUL 8 — RESURSELE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACȚIUNII ....................... 12 
ARTICOLUL 9 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE BENEFICIARII CARE 

NU PRIMESC FINANȚARE DIN PARTEA UE ...................................................... 12 
ARTICOLUL 10 — ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI, LUCRĂRI SAU SERVICII ......................... 12 

10.1  Norme privind achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii ................................................. 12 
10.2  Consecințele neconformării ................................................................................................... 12 

ARTICOLUL 11 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN NATURĂ FURNIZATE DE TERȚI ÎN 
SCHIMBUL UNEI PLĂȚI ......................................................................................... 13 

ARTICOLUL 12 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN NATURĂ FURNIZATE GRATUIT DE 
TERȚI......................................................................................................................... 13 

ARTICOLUL 13 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE SUBCONTRACTANȚI
 .................................................................................................................................... 13 

13.1 Norme de subcontractare a sarcinilor acțiunii ........................................................................ 13 
13.2  Consecințele neconformării ................................................................................................... 13 

ARTICOLUL 14 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE TERȚI ASOCIAȚI ...... 13 
ARTICOLUL 15 — SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT TERȚILOR .................................................. 13 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

5 
 

ARTICOLUL 16 — FURNIZAREA ACCESULUI TRANSNAȚIONAL SAU VIRTUAL LA 
INFRASTRUCTURI DE CERCETARE ................................................................... 14 

SECȚIUNEA 2  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LEGATE DE GESTIONAREA 
GRANTULUI ....................................................................................................................... 14 

ARTICOLUL 17 — OBLIGAȚIA GENERALĂ PRIVIND INFORMAREA ....................................... 14 
17.1 Obligația de a furniza informații la cerere ............................................................................. 14 
17.2 Obligația de actualizare a informațiilor și de informare cu privire la evenimentele și la 

circumstanțele care ar putea să afecteze acordul ................................................................... 14 
17.3 Consecințele neconformării ................................................................................................... 14 

ARTICOLUL 18 — PĂSTRAREA EVIDENȚELOR — DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ............... 15 
18.1 Obligația de a păstra evidențe și alte documente de justificare a costurilor declarate ............ 15 
18.2 Consecințele neconformării ................................................................................................... 15 

ARTICOLUL 19 — PREZENTAREA REZULTATELOR ................................................................... 15 
19.1 Obligația prezentării rezultatelor ............................................................................................ 15 
19.2 Consecințele neconformării ................................................................................................... 15 

ARTICOLUL 20 — RAPORTARE — CERERI DE PLATĂ ................................................................ 16 
20.1 Obligația generală de a prezenta raportul ............................................................................... 16 
20.2 Perioada de raportare ............................................................................................................. 16 
20.3 Rapoartele periodice — Cererile de plăți intermediare .......................................................... 16 
20.4 Raportul final — Cererea de plată a soldului ......................................................................... 16 
20.5 Informații cu privire la cheltuielile cumulative suportate ...................................................... 17 
20.6 Moneda utilizată în situațiile financiare ................................................................................. 17 
20.7 Limba utilizată în raport ......................................................................................................... 17 
20.8 Consecințele neconformării — Suspendarea termenului-limită de plată — Rezilierea ......... 17 

ARTICOLUL 21 — PLĂȚILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ ........................................................ 17 
21.1 Plăți care trebuie efectuate ..................................................................................................... 17 
21.2 Plata de prefinanțare — Valoare — Suma reținută pentru Fondul de garantare .................... 18 
21.3 Plăți intermediare — Valoare — Calcul ................................................................................ 18 
21.4 Plata soldului — Valoare — Calcul — Eliberarea sumei reținute pentru Fondul de garantare

 ............................................................................................................................................... 18 
21.5 Notificarea sumelor datorate .................................................................................................. 19 
21.6 Moneda utilizată pentru plăți ................................................................................................. 19 
21.7 Plăți către beneficiar ............................................................................................................... 19 
21.8 Contul bancar destinat plăților ............................................................................................... 19 
21.9 Costurile aferente transferurilor de plăți ................................................................................ 20 
21.10 Data plății ............................................................................................................................... 20 
21.11 Consecințele neconformării ................................................................................................... 20 

ARTICOLUL 22 — VERIFICĂRI, ANALIZE, AUDITURI ȘI INVESTIGAȚII — EXTINDEREA 
CONSTATĂRILOR ................................................................................................... 20 

22.1 Verificări, analize și audituri efectuate de Comisie [și de Agenție] ....................................... 20 
22.2 Investigații efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) .............................. 23 
22.3 Verificările și auditurile efectuate de Curtea de Conturi Europeană ...................................... 23 
22.4 Verificări, analize, audituri și investigații pentru organizații internaționale .......................... 23 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

6 
 

22.5 Consecințele constatărilor verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor —Extinderea 
concluziilor ............................................................................................................................ 23 

22.6 Consecințele neconformării ................................................................................................... 25 
ARTICOLUL 23 — EVALUAREA IMPACTULUI ACȚIUNII ........................................................... 26 

23.1 Dreptul de a evalua impactul acțiunii ..................................................................................... 26 
23.2 Consecințele neconformării ................................................................................................... 26 

SECȚIUNEA 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA INFORMAȚIILE 
PREEXISTENTE ȘI REZULTATE .................................................................................. 26 

SUBSECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE ............................................................................................ 26 
ARTICOLUL 23a — GESTIONAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ........................................ 26 

SUBSECȚIUNEA 2 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PRIVIND INFORMAȚIILE PREEXISTENTE .............. 26 

ARTICOLUL 24 — ACORDUL ASUPRA INFORMAȚIILOR PREEXISTENTE .............................. 26 
ARTICOLUL 25 — DREPTURI DE ACCES LA INFORMAȚIILE PREEXISTENTE ....................... 27 

SUBSECȚIUNEA 3 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII REFERITOARE LA REZULTATE ................................ 27 

ARTICOLUL 26 — DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA REZULTATELOR ........................... 27 
ARTICOLUL 27 — PROTECȚIA REZULTATELOR — VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN 

PARTEA UE .............................................................................................................. 27 
ARTICOLUL 28 — EXPLOATAREA REZULTATELOR ................................................................... 27 
ARTICOLUL 29 — DISEMINAREA REZULTATELOR — ACCESUL DESCHIS — 

VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN PARTEA UE ................................................. 27 
ARTICOLUL 30 — TRANSFERUL REZULTATELOR ȘI ACORDAREA DE LICENȚE CU 

PRIVIRE LA ACESTEA ........................................................................................... 27 
ARTICOLUL 31 — DREPTURI DE ACCES LA REZULTATE .......................................................... 27 

SECȚIUNEA 4 ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII.................................................................................... 27 
ARTICOLUL 32 — RECRUTAREA ȘI CONDIȚIILE DE LUCRU ALE CERCETĂTORILOR ....... 27 
ARTICOLUL 33 — EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI .................................. 27 
ARTICOLUL 34 — ETICA .................................................................................................................... 27 

34.1 Obligația generală de a se conforma principiilor etice ........................................................... 27 
34.2 Activități care generează probleme etice ............................................................................... 28 
34.3 Activitățile care implică embrioni umani sau celule stem embrionare umane ....................... 29 
34.4 Consecințele neconformării ................................................................................................... 29 

ARTICOLUL 35 — CONFLICTUL DE INTERESE ............................................................................. 29 
35.1 Obligația de evitare a unui conflict de interese ...................................................................... 29 
35.2 Consecințele neconformării ................................................................................................... 29 

ARTICOLUL 36 — CONFIDENȚIALITATEA .................................................................................... 30 
36.1 Obligația generală de păstrare a confidențialității .................................................................. 30 
36.2 Consecințele neconformării ................................................................................................... 30 

ARTICOLUL 37 — OBLIGAȚII PRIVIND SECURITATEA .............................................................. 30 
ARTICOLUL 38 — PROMOVAREA ACȚIUNII — VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN PARTEA 

UE .............................................................................................................................. 30 
38.1 Activitățile de comunicare ale beneficiarilor ......................................................................... 30 
38.2 Activitățile de comunicare ale [Comisiei][Agenției] ............................................................. 31 
38.3 Consecințele neconformării ................................................................................................... 31 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

7 
 

ARTICOLUL 39 — PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ............................. 31 
ARTICOLUL 40 — CESIUNEA SOLICITĂRILOR DE PLATĂ ADRESATE 

[COMISIEI][AGENȚIEI] ........................................................................................... 31 
CAPITOLUL 5 ÎMPĂRȚIREA ROLURILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR BENEFICIARULUI [— 
RELAȚIA CU BENEFICIARII COMPLEMENTARI] [— RELAȚIA CU PARTENERII UNEI ACȚIUNI 
COMUNE] 31 

ARTICOLUL 41 — ÎMPĂRȚIREA ROLURILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR 
BENEFICIARULUI [— RELAȚIA CU BENEFICIARII COMPLEMENTARI] [— 
RELAȚIA CU PARTENERII UNEI ACȚIUNI COMUNE] ......................................... 31 

41.1 Rolul și responsabilitatea față de [Comisie][Agenție] ........................................................... 32 
41.2 Împărțirea rolurilor și responsabilităților la nivel intern ........................................................ 32 
41.3 Acordurile interne între beneficiari — Acordul de consorțiu ................................................ 32 
41.4 Relația cu beneficiarii complementari — Acordul de colaborare .......................................... 32 
41.5 Relația cu partenerii unei acțiuni comune — Acordul de coordonare ................................... 33 

CAPITOLUL 6  RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI — RECUPERARE 
— SANCȚIUNI — DAUNE — SUSPENDARE — REZILIERE — FORȚA MAJORĂ ............................ 33 

SECȚIUNEA 1 RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI — RECUPERARE 
— SANCȚIUNI .................................................................................................................... 33 

ARTICOLUL 42 — RESPINGEREA COSTURILOR NEELIGIBILE ................................................. 33 
42.1 Condiții .................................................................................................................................. 33 
42.2 Costurile neeligibile care urmează să fie respinse — Calculul — Procedura ........................ 34 
42.3 Efecte ..................................................................................................................................... 34 

ARTICOLUL 43 — REDUCEREA GRANTULUI ............................................................................... 34 
43.1 Condiții .................................................................................................................................. 34 
43.2 Suma care urmează să fie redusă — Calculul — Procedura .................................................. 35 
43.3 Efecte ..................................................................................................................................... 35 

ARTICOLUL 44 — RECUPERAREA SUMELOR PLĂTITE NEJUSTIFICAT .................................. 35 
44.1 Suma care urmează să fie recuperată — Calculul — Procedura ............................................ 35 

ARTICOLUL 45 — SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE .......................................... 38 
45.1 Condiții .................................................................................................................................. 38 
45.2 Durata — Valoarea sancțiunii — Calculul ............................................................................ 38 
45.3 Procedură ............................................................................................................................... 39 

SECȚIUNEA 2 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE ................................................................................ 39 
ARTICOLUL 46 — RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE ................................................................... 39 

46.1 Răspunderea [Comisiei][Agenției] ........................................................................................ 40 
46.2 Răspunderea beneficiarului .................................................................................................... 40 

SECȚIUNEA 3 SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA .................................................................................. 41 
ARTICOLUL 47 — SUSPENDAREA TERMENULUI-LIMITĂ DE PLATĂ ..................................... 41 

47.1 Condiții .................................................................................................................................. 41 
47.2 Procedură ............................................................................................................................... 41 

ARTICOLUL 48 — SUSPENDAREA PLĂȚILOR ............................................................................... 42 
48.1 Condiții .................................................................................................................................. 42 
48.2 Procedură ............................................................................................................................... 42 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

8 
 

ARTICOLUL 49 — SUSPENDAREA PUNERII ÎN APLICARE A ACȚIUNII .................................. 42 
49.1 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către beneficiar................................................ 42 
49.2 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către [Comisie][Agenție] ................................ 43 

ARTICOLUL 50 — REZILIEREA ACORDULUI ................................................................................ 44 
50.1 Rezilierea acordului de către beneficiar ................................................................................. 44 
50.2 Încetarea, de către ceilalți beneficiari, a participării unuia sau mai multor beneficiari .......... 45 
50.3 Rezilierea acordului de către [Comisie][Agenție] .................................................................. 45 

SECȚIUNEA 4 FORȚA MAJORĂ .............................................................................................................. 47 
ARTICOLUL 51 — FORȚA MAJORĂ ................................................................................................. 47 

51.1 Forța majoră ........................................................................................................................... 47 
CAPITOLUL 7  DISPOZIȚII FINALE ......................................................................................................... 48 

ARTICOLUL 52 — COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI ......................................................................... 48 
52.1 Forma și mijloacele de comunicare ........................................................................................ 48 
52.2 Data comunicării .................................................................................................................... 49 
52.3 Adresele de comunicare ......................................................................................................... 49 

ARTICOLUL 53 — INTERPRETAREA ACORDULUI ....................................................................... 50 
53.1 Prioritatea termenilor și a condițiilor față de anexe................................................................ 50 
53.2 Privilegii și imunități .............................................................................................................. 50 

ARTICOLUL 54 — CALCULUL PERIOADELOR, DATELOR ȘI TERMENELOR-LIMITĂ .......... 50 
ARTICOLUL 55 — MODIFICĂRI ALE ACORDULUI ....................................................................... 50 

55.1 Condiții .................................................................................................................................. 50 
55.2 Procedură ............................................................................................................................... 50 

ARTICOLUL 56 — ADERAREA LA ACORD ..................................................................................... 51 
ARTICOLUL 57 — LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ...................... 51 

57.1 Legislația aplicabilă ............................................................................................................... 51 
57.2 Soluționarea litigiilor ............................................................................................................. 51 

ARTICOLUL 58 — INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI ....................................................... 52 

 
 
 
 
CAPITOLUL 1  GENERALITĂȚI 
 
ARTICOLUL 1 — OBIECTUL ACORDULUI  
 
Prezentul acord stabilește drepturile și obligațiile, precum și termenii și condițiile aplicabile 
grantului acordat beneficiarului pentru punerea în aplicare a acțiunii prevăzute în capitolul 2. 
 
 
CAPITOLUL 2  ACȚIUNEA 
 
ARTICOLUL 2 — ACȚIUNEA CARE URMEAZĂ SĂ FIE PUSĂ ÎN APLICARE [— 

GRANT COMPLEMENTAR] [— ACȚIUNE FINANȚATĂ ÎN 
COMUN] 
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Grantul se acordă pentru acțiunea intitulată [a se introduce titlul acțiunii] — [a se 
introduce acronimul] („acțiunea”), astfel cum este descrisă în anexa 1. 
 
[OPȚIUNE pentru granturile complementare în cazul în care acestea sunt prevăzute în 
programul de lucru: Grantul este un „grant complementar” [acordului sau acordurilor de 
grant în cadrul cererii sau cererilor de propuneri [codul cererii sau codurile cererilor: O 
2020 — tema —]] [următorul sau următoarele acorduri de grant complementare nr.: 
 

- [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] 
- [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul]].] 

 
[OPȚIUNE pentru acțiunile comune (cerere comună cu o țară terță sau cu o organizație 
internațională): Acțiunea este o „acțiune finanțată în comun” care trebuie să fie 
coordonată cu „acțiunea comună” denumită [a se introduce denumirea acțiunii țării terțe 
sau a organizației internaționale], astfel cum este descrisă în anexa 1.] 
 
ARTICOLUL 3 — DURATA ȘI DATA ÎNCEPERII ACȚIUNII 
 
Durata acțiunii va fi de [a se introduce numărul] luni începând de la [OPȚIUNE implicită: 
prima zi a lunii următoare datei la care intră în vigoare acordul (a se vedea articolul 58)] 
[OPȚIUNE dacă este necesară pentru acțiune: a se introduce data]4 („data de începere a 
acțiunii”).  
 
ARTICOLUL 4 — BUGETUL ESTIMAT ȘI TRANSFERURILE BUGETARE  
 
4.1 Bugetul estimat 
 
�„Bugetul estimat” pentru acțiune este stabilit în anexa 2. 
 
El conține costurile eligibile estimate și forma costurilor (a se vedea articolele 5 și 6). 
 
4.2  Transferuri bugetare  
 
Nu se aplică.  
 

 
CAPITOLUL 3  GRANTUL 
 
ARTICOLUL 5 — VALOAREA GRANTULUI, FORMA GRANTULUI, RATELE DE 

RAMBURSARE ȘI FORMELE COSTURILOR 
 
5.1 Valoarea maximă a grantului  
 
Valoarea maximă a grantului este de 50 000 EUR (cincizeci de mii de euro). 

                                                 
4 Această dată trebuie să fie întotdeauna prima zi a unei luni și trebuie să fie ulterioară datei intrării în vigoare 

a acordului, cu excepția situației în care ordonatorul de credite a autorizat altfel, dacă solicitantul poate 
demonstra necesitatea de a începe acțiunea înainte de intrarea în vigoare a acordului de grant. În orice caz, 
data începerii nu trebuie să fie mai devreme decât cea a transmiterii cererii de grant (articolul 130 RF). 
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5.2 Forma grantului, rata de rambursare și forma costurilor 
 
Grantul rambursează 70% din costurile eligibile ale acțiunii (a se vedea articolul 6) („grant 
pentru rambursarea costurilor eligibile ”) (a se vede anexa 2). 
 
Costurile eligibile estimate ale acțiunii sunt de 71 429 EUR (șaptezeci și una de mii patru 
sute douăzeci și nouă).  
 
Costurile eligibile (a se vedea articolul 6) pentru costurile studiului de fezabilitate trebuie 
declarate ca suma forfetară precizată în anexa 2 (adică sub forma „costurilor pe bază de 
sumă forfetară”).  
 
5.3  Valoarea finală a grantului — Calcul 
 
Valoarea finală a grantului depinde de implementarea corespunzătoare a acțiunii în 
conformitate cu termenii și condițiile acordului.  
 
Această valoare este calculată de [Comisie][Agenție] — în momentul efectuării plății 
soldului (a se vedea articolul 21) — în următoarele etape:  
 

Etapa 1 – Aplicarea ratei de rambursare  
 

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

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

- valoarea obținută în etapa 1 sau  
 

- valoarea obținută în etapa 2. 
 

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

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

 
- în cazul reducerii grantului: proporțional cu punerea în aplicare necorespunzătoare a 

acțiunii sau cu gravitatea încălcării obligațiilor (a se vedea articolul 43.2).  
 
În cazul respingerii costurilor și al reducerii grantului, valoarea finală revizuită a grantului 
va fi valoarea cea mai mică dintre cele două valori menționate mai sus.  
 
ARTICOLUL 6 — COSTURILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE  
 
6.1 Costuri eligibile 
 
A. Costurile pentru studiul de fezabilitate (costuri directe și indirecte) sunt eligibile 
(„costuri eligibile”) în cazul în care ele corespund sumei forfetare specificate în anexa 2, iar 
sarcinile sau părțile corespunzătoare din acțiune au fost puse în aplicare în mod corespunzător 
în conformitate cu anexa 1. 
 
6.2 Costuri neeligibile  
 
„Costurile neeligibile” sunt: 
 

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

(b) costurile rambursate în cadrul unui alt grant 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 [Comisia][Agenția] în scopul executării bugetului 
UE sau Euratom). 

 
6.3 Consecințele declarării costurilor neeligibile 
 
Costurile declarate care sunt neeligibile vor fi respinse (a se vedea articolul 42).  
 
Acest fapt poate conduce, de asemenea, la oricare dintre celelalte măsuri descrise în capitolul 
6.  
 
 
CAPITOLUL 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 
SECȚIUNEA 1 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA PUNEREA ÎN 

APLICARE A ACȚIUNII 
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ARTICOLUL 7 — OBLIGAȚIA GENERALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE ÎN MOD 

CORESPUNZĂTOR A ACȚIUNII 
 
7.1  Obligația generală de punere în aplicare în mod corespunzător a acțiunii 
 
Beneficiarul trebuie să pună în aplicare acțiunea astfel cum este descrisă în anexa 1 și în 
conformitate cu dispozițiile acordului și cu toate obligațiile legale prevăzute de legislația UE, 
internațională și națională aplicabilă.  
 
7.2 Consecințele neconformării  
 
Dacă beneficiarul nu implementează în mod corespunzător acțiunea (sau o parte a ei), 
costurile corespunzătoare vor fi considerate neeligibile (a se vedea articolul 6) și vor fi 
respinse (a se vedea articolul 42). 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare altă obligație, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 
43).  
 
Acest fapt poate conduce, de asemenea, la oricare dintre celelalte măsuri descrise în capitolul 
6.  
 
ARTICOLUL 8 — RESURSELE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACȚIUNII  
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 9 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

BENEFICIARII CARE NU PRIMESC FINANȚARE DIN PARTEA 
UE  

 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 10 — ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI, LUCRĂRI SAU SERVICII 
 
10.1  Norme privind achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii 
 
Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate să achiziționeze 
bunuri, lucrări sau servicii.  
 
Beneficiarul trebuie să efectueze acele achiziții care asigură cel mai bun raport calitate-preț 
sau cel mai mic preț, după caz. În acest sens, beneficiarul trebuie să evite orice conflict de 
interese (a se vedea articolul 35).  
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că Comisia [și Agenția], 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. 
 
10.2  Consecințele neconformării 
 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

13 
 

Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43). 
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise în 
capitolul 6. 
 
ARTICOLUL 11 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN NATURĂ FURNIZATE 

DE TERȚI ÎN SCHIMBUL UNEI PLĂȚI 
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 12 — UTILIZAREA CONTRIBUȚIILOR ÎN NATURĂ FURNIZATE 

GRATUIT DE TERȚI 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 13 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

SUBCONTRACTANȚI 
 
13.1 Norme de subcontractare a sarcinilor acțiunii 
 
Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate să atribuie 
subcontracte care acoperă executarea anumitor sarcini ale acțiunii descrise în anexa 1. 
 
Beneficiarul trebuie să atribuie subcontractele asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau 
cel mai mic preț, după caz. În acest sens, beneficiarul trebuie să evite orice conflict de 
interese (a se vedea articolul 35).  
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că Comisia [și Agenția], 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. 
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 35, 36, 38 și 
46 se aplică și subcontractanților. 
 
13.2  Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
 
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 
Nu se aplică. 
 
  
ARTICOLUL 15 — SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT TERȚILOR  
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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 de a furniza informații la cerere  
 
Beneficiarul trebuie să furnizeze — în timpul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior — 
orice informație solicitată pentru verificarea punerii în aplicare corespunzătoare a acțiunii, 
precum și pentru verificarea respectării obligațiilor prevăzute în acord.  
 
17.2 Obligația de actualizare a informațiilor și de informare cu privire la 

evenimentele și la circumstanțele care ar putea să afecteze acordul 
 
Beneficiarul trebuie să țină la zi informațiile din „registrul beneficiarului” (în sistemul 
electronic de schimb; a se vedea articolul 52) în particular, denumirea, adresa, reprezentanții 
săi legali, forma juridică și tipul de organizație. 
 
Beneficiarul trebuie să informeze imediat [Comisia][Agenția] cu privire la oricare dintre 
următoarele:  

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

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

(i) modificări ale situației sale juridice, financiare, tehnice, organizaționale sau 
privind drepturile de proprietate [sau cele privind terții săi asociați și  
 

(ii) modificări ale denumirii, adresei, formei juridice, tipului de organizație ale 
terților asociați;] 

 
(b) circumstanțele care afectează: 

 
(i) decizia de acordare a grantului sau 

 
(ii) respectarea cerințelor specificate în acord. 

 
17.3 Consecințele neconformării  
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
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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 de justificare a costurilor 

declarate 
 
Beneficiarul trebuie — timp de trei ani după plata soldului — să păstreze evidențe și alte 
documente justificative adecvate pentru a demonstra că sarcinile sau partea corespunzătoare a 
acțiunii, astfel cum sunt descrise în anexa 1, au fost executate în mod corespunzător. Nu este 
necesar ca beneficiarul să identifice costurile eligibile reale acoperite sau să furnizeze 
documentația justificativă (precum situațiile contabile) pentru a justifica suma declarată drept 
sumă forfetară. 
 
Acesta trebuie să le pună la dispoziție la cerere (a se vedea articolul 17) sau în contextul 
verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor (a se vedea articolul 22).  
 
În cazul în care sunt în curs de desfășurare verificări, analize, audituri, investigații, litigii sau 
alte revendicări în temeiul acordului (inclusiv extinderea constatărilor; a se vedea articolul 
22), beneficiarul trebuie să păstreze evidențele și alte documente justificative până la 
finalizarea acestor proceduri. 
 
Beneficiarul trebuie să păstreze documentele originale. Documentele digitale și digitalizate 
sunt considerate originale dacă sunt autorizate de legislația națională aplicabilă. 
[Comisia][Agenția] poate să accepte documente care nu sunt originale în cazul în care 
consideră că respectivele documente oferă un nivel comparabil de încredere 
 
18.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
costurile insuficient justificate vor fi considerate neeligibile (a se vedea articolul 6) și vor fi 
respinse (a se vedea articolul 42).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise în 
capitolul 6. 
 
ARTICOLUL 19 — PREZENTAREA REZULTATELOR 
 
19.1 Obligația prezentării rezultatelor  
 
Beneficiarul trebuie să prezinte „rezultatele” specificate în anexa 1, conform calendarului și 
condițiilor stabilite în aceasta.  
 
19.2 Consecințele neconformării 
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În cazul în care beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului articol, [Comisia][Agenția] poate să aplice oricare dintre măsurile descrise la 
capitolul 6. 
 
ARTICOLUL 20 — RAPORTARE — CERERI DE PLATĂ 
 
20.1 Obligația generală de a prezenta raportul  
 
Beneficiarul trebuie să prezinte [Comisiei][Agenției] (a se vedea articolul 52) raportul final, 
inclusiv o cerere de plată.  
 
Raportul trebuie să fie elaborat utilizând formularele și modelele furnizate de 
[Comisie][Agenție] în sistemul electronic de schimb (a se vedea articolul 52).  
 
20.2 Perioada de raportare 
 
Acțiunea are o singură perioadă de raportare: 
 
 - PR1: din luna 1 până în luna [X] 
 
20.3 Rapoartele periodice — Cererile de plăți intermediare 
 
Nu se aplică. 
 
20.4 Raportul final — Cererea de plată a soldului 
 
Beneficiarul trebuie să transmită [Comisiei][Agenției] (a se vedea articolul 52) — în termen 
de 60 de zile de la încheierea perioadei de raportare — un raport final, care include cererea de 
plată a soldului. 
 
Raportul final trebuie să includă următoarele: 

 
(a) un „raport tehnic final” conținând un rezumat cu: 
 

(i) o prezentare generală a rezultatelor; 
 

(ii) concluziile acțiunii; 
 

(iii) răspunsurile la „chestionar”, care se referă la problemele legate de 
implementarea acțiunii și de impactul economic și societal, în special în 
contextul indicatorilor-cheie de performanță din cadrul programului Orizont 
2020 și în contextul cerințelor de monitorizare ale programului Orizont 2020. 
 

(b) un „raport financiar final” conținând o „situație financiară individuală” (a se 
vedea anexa 4), care include cererea de plată a soldului.  

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

- informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate; 
 

- costurile declarate sunt eligibile (adică acțiunea a fost implementată 
corespunzător; a se vedea articolul 6); 
 

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

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

Rezilierea 
 
Dacă raportul transmis nu respectă dispozițiile prezentului articol, [Comisia][Agenția] poate 
să suspende termenul-limită de plată (a se vedea articolul 47) și să aplice oricare dintre 
celelalte măsuri descrise la capitolul 6. 
 
În cazul în care beneficiarul încalcă obligația sa de a transmite rapoartele și dacă nu se 
conformează acestei obligații în termen de 30 de zile de la primirea unei înștiințări scrise 
trimise de [Comisie][Agenție], acordul poate fi reziliat (a se vedea articolul 50). 
 
 
ARTICOLUL 21 — PLĂȚILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ  
 
21.1 Plăți care trebuie efectuate  
 
Următoarele plăți vor fi efectuate către beneficiar: 
  

- o plată de prefinanțare; 
 

- o plată a soldului, pe baza cererii de plată a soldului (a se vedea articolul 20). 
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21.2 Plata de prefinanțare — Valoare — Suma reținută pentru Fondul de garantare 
 
Scopul prefinanțării este de a furniza beneficiarului un fond de rulment. 
  
Acesta 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.  
  
[Comisia][Agenția] va efectua — cu excepția cazului în care se aplică articolul 48 — plata 
de prefinanțare către beneficiar în termen de 30 de zile de la data de începere a acțiunii (a se 
vedea articolul 3) sau de la data intrării în vigoare a acordului (a se vedea articolul 58), 
oricare este mai târzie. 
  
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 [Comisie][Agenție] 
din plata de prefinanțare și este transferată în „Fondul de garantare” 
 
21.3 Plăți intermediare — Valoare — Calcul 
 
Nu se aplică. 
 
21.4 Plata soldului — Valoare — Calcul — Eliberarea sumei reținute pentru Fondul 

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

{plata de prefinanțare și plățile intermediare (dacă este cazul) efectuate}}. 
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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 beneficiarului, împreună 
cu suma datorată drept sold;  

 
- dacă soldul este negativ (plata soldului luând forma recuperării): va fi dedusă din 

suma eliberată (a se vedea articolul 44.1.2). Dacă suma rezultată: 
 

- este pozitivă, aceasta va fi plătită beneficiarului 
 

- este negativă, aceasta va fi recuperată.  
 
Cu toate acestea, suma care urmează să fie plătită poate să fie dedusă — fără acordul 
beneficiarului — din orice altă sumă datorată beneficiarului de către Comisie sau de către o 
agenție executivă (de la bugetul UE sau Euratom), în limitele contribuției maxime a UE 
indicate în bugetul estimat pentru beneficiarul respectiv (a se vedea anexa 2). 
 
21.5 Notificarea sumelor datorate 
 
[Comisia][Agenția] va notifica oficial beneficiarului suma datorată și va specifica valoarea 
finală a grantului.  
 
În cazul unei reduceri a grantului sau al recuperării unor sume plătite nejustificat, notificarea 
va fi precedată de procedura contradictorie prevăzută la articolele 43 și 44. 
 
21.6 Moneda utilizată pentru plăți  
 
[Comisia][Agenția] va efectua toate plățile în euro.  
 
21.7 Plăți către beneficiar  
 
Plățile vor fi efectuate către beneficiar.  
 
Plățile vor constitui îndeplinirea obligației de plată a [Comisiei][Agenției].  
 
21.8 Contul bancar destinat plăților  
 
[OPȚIUNE implicită: Toate plățile vor fi efectuate în următorul cont bancar: 
  

Denumirea băncii: […]  
Adresa sucursalei: […]  
Numele complet al titularului contului: […]  
Numărul complet al contului (inclusiv codurile bancare): […]  
[Codul IBAN: […]]5] 
 

 [OPȚIUNE dacă JRC este beneficiarul: Toate plățile se vor efectua în conformitate cu 
anexa 3b] 
                                                 
5 Codul BIC sau SWIFT se aplică pentru țări în care nu se aplică codul IBAN. 
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21.9 Costurile aferente transferurilor de plăți  
 
Costurile aferente transferurilor de plăți sunt suportate astfel:  
 

- [Comisia][Agenția] suportă costurile de transfer percepute de banca sa; 
 

- beneficiarul suportă costurile 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 de către [Comisie][Agenție] se consideră efectuate la data când sunt debitate din 
contul acesteia.  
 
21.11 Consecințele neconformării 
 
21.11.1 În cazul în care [Comisia][Agenția] nu plătește până la termenele de plată stabilite (a 
se vedea mai sus), beneficiarul are 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 doar pe baza unei cereri transmise de acesta în termen de două luni de la 
primirea plății întârziate. 
 
Dobânda penalizatoare nu este datorată dacă beneficiarul este un stat membru al UE (inclusiv 
autorități guvernamentale regionale și locale sau alte organisme publice care acționează în 
denumirea 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. 
 
Dobânda penalizatoare vizează perioada cuprinsă între ziua următoare datei termenului-limită 
de plată (a se vedea mai sus) până la, și inclusiv, data plății.  
 
Dobânda penalizatoare nu se ia în considerare în scopul calculării valorii finale a grantului. 
  
21.11.2 Nu se aplică 
 
ARTICOLUL 22 — VERIFICĂRI, ANALIZE, AUDITURI ȘI INVESTIGAȚII — 

EXTINDEREA CONSTATĂRILOR 
 
22.1 Verificări, analize și audituri efectuate de Comisie [și de Agenție] 
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22.1.1 Dreptul de a efectua verificări 
 
Comisia [sau Agenția] 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, Comisia [sau Agenția] poate să fie asistată de persoane sau organisme externe. 
 
Comisia [sau Agenția] poate să solicite și informații suplimentare în conformitate cu articolul 
17. Comisia [sau Agenția] poate să solicite beneficiarului să îi furnizeze în mod direct astfel 
de informații. 
 
Informațiile furnizate trebuie să fie exacte, precise și complete și în formatul solicitat, 
inclusiv în format electronic. 
 
22.1.2 Dreptul de a efectua analize  
 
Comisia [sau Agenția] 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 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 
trebuie să informeze terțul.  
 
Comisia [sau Agenția] poate să efectueze analize în mod direct (utilizând propriul personal) 
sau indirect (recurgând la persoane sau la organisme externe desemnate în acest scop). Ea va 
informa beneficiarul cu privire la identitatea persoanelor sau a organismelor externe. 
Respectivul are dreptul să se opună desemnării, din motive de confidențialitate comercială.  
 
Beneficiarul trebuie să furnizeze — în termenul solicitat — orice informații și date în plus 
față de rezultatele și rapoartele deja transmise (inclusiv informații cu privire la utilizarea 
resurselor). Comisia [sau Agenția] poate să solicite beneficiarului să îi furnizeze în mod 
direct astfel de informații.  
 
Beneficiarului i se poate solicita să participe la reuniuni, inclusiv cu experți externi.  
 
În ceea ce privește analizele la fața locului, beneficiarul trebuie să permită accesul la 
amplasamentele și la sediile sale 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 în formatul solicitat, 
inclusiv în format electronic. 
  
Pe baza constatărilor analizei va fi elaborat un „raport de analiză”.  
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Comisia [sau Agenția] va notifica oficial raportul de analiză beneficiarului, 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 
 
Comisia [sau Agenția] poate — pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și 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 într-o perioadă de maximum doi ani de la plata soldului. 
Acestea vor fi notificate în mod oficial beneficiarului 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 
trebuie să informeze terțul.  
 
Comisia [sau Agenția] poate să efectueze audituri direct (utilizând propriul personal) sau 
indirect (recurgând la persoane sau la organisme externe desemnate în acest scop). Ea va 
informa beneficiarul cu privire la identitatea persoanelor sau a organismelor externe. 
Respectivul are dreptul să se opună desemnării, din motive de confidențialitate comercială.  
 
Beneficiarul trebuie să furnizeze — în termenul solicitat — orice informații (inclusiv registre 
contabile integrale, situații salariale individuale sau alte date cu caracter personal) necesare 
pentru a se verifica conformitatea cu acordul. Comisia [sau Agenția] poate să solicite 
beneficiarului să îi furnizeze în mod direct astfel de informații.  
 
În ceea ce privește auditurile la fața locului, beneficiarul trebuie să permită accesul la 
amplasamentele și sediile sale 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 în formatul solicitat, 
inclusiv în format electronic. 
  
Pe baza constatărilor auditului, va fi elaborat un „proiect de raport de audit”.  
 
Comisia [sau Agenția] va notifica oficial proiectul de raport de audit beneficiarului, care are 
la dispoziție 30 de zile pentru a notifica oficial observațiile sale („procedura de audit 
contradictorie”). Această perioadă poate să fie prelungită de către Comisie [sau de către 
Agenție] în cazuri justificate. 
 
„Raportul final de audit” va ține seama de observațiile beneficiarului. Raportul va fi 
notificat în mod oficial acestuia.  
 
Auditurile (inclusiv rapoartele de audit) sunt redactate în limba utilizată în acord.  
 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

23 
 

Comisia [sau Agenția] poate, de asemenea, să acceseze documentele statutare ale 
beneficiarului pentru evaluarea periodică a costurilor unitare sau a valorilor ratei fixe [sau a 
sumelor forfetare]. 
 
22.2 Investigații efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)  
 
În temeiul Regulamentelor nr. 883/2013 6și nr. 2185/967 (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, în ceea ce privește acțiunea 
finanțată în temeiul acordului, au existat cazuri de fraudă, de corupție sau orice altă activitate 
ilegală de natură să afecteze interesele financiare ale UE.  
 
22.3 Verificările și auditurile efectuate de Curtea de Conturi Europeană  
 
În temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al 
articolului 161 din Regulamentul financiar nr. 966/20128, Curtea de Conturi Europeană poate 
— în orice moment pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și ulterior — să efectueze 
audituri. 
 
Curtea de Conturi Europeană are drept de acces în scopul verificărilor și auditurilor. 
 
22.4 Verificări, analize, audituri și investigații pentru organizații internaționale  
 
[OPȚIUNE 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.] 
 
[OPȚIUNE: nu se aplică] 
 
22.5 Consecințele constatărilor verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor 

—Extinderea concluziilor 
 
22.5.1  Constatări în cazul prezentului grant 
 

                                                 
6  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). 

7  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). 

8  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 
(EC, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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Constatările 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 plătite nejustificat (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 a grantului revizuită (a se vedea articolul 5.4). 
 
Constatările verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor pot să conducă la 
solicitarea unei modificări a 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 UE sau Euratom acordate în condiții similare („extinderea constatărilor 
de la prezentul grant la alte 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  
 
Comisia [sau Agenția] poate să extindă constatările din alte granturi și la prezentul grant 
(„extinderea constatărilor de la alte granturi la prezentul grant”) dacă: 
 

(a) se constată că, în cazul altor granturi ale UE sau Euratom acordate în condiții similare, 
beneficiarul a comis erori sistemice sau recurente, nereguli, fraude sau încălcarea 
obligațiilor, care au un impact semnificativ asupra prezentului grant și 

 
(b) respectivele constatări sunt notificate în mod oficial beneficiarului — 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 plătite nejustificat (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 Procedura  
 
Comisia [sau Agenția] va notifica în mod oficial beneficiarului erorile sistemice sau 
recurente, împreună cu o listă a granturilor afectate de constatările respective.  
 
22.5.3.1 În cazul în care constatările vizează eligibilitatea costurilor: notificarea oficială va 
include: 

 
(a) o invitație de prezentare a observațiilor cu privire la lista cu granturi afectate de 

constatări; 
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(b) solicitarea de depunere a situațiilor financiare revizuite aferente tuturor granturilor 
afectate;  
 

(c) rata corecției pentru extrapolare stabilită de Comisie sau de Agenție pe baza 
erorilor sistemice sau recurente, pentru calcularea sumelor care urmează să fie 
respinse dacă beneficiarul:  
 

(i)  consideră că depunerea situațiilor financiare revizuite nu este posibilă sau 
realizabilă sau 
 

(ii) nu depune situațiile financiare revizuite.  
 

Beneficiarul are la dispoziție 90 de zile de la primirea notificării să își prezinte observațiile, 
situațiile financiare revizuite sau să propună o metodă alternativă de corecție justificată în 
mod corespunzător. Această perioadă poate să fie prelungită de Comisie [sau de Agenție] în 
cazuri justificate. 
 
Comisia [sau Agenția] va stabili sumele care urmează să fie respinse pe baza situațiilor 
financiare revizuite, sub rezerva aprobării acestora. 
 
În cazul în care Comisia [sau Agenția] nu primește nicio observație sau nicio situație 
financiară revizuită, nu acceptă observațiile sau metoda alternativă de corecție propusă sau nu 
aprobă situațiile financiare revizuite, ea va notifica în mod oficial beneficiarului aplicarea 
ratei de corecție pentru extrapolare notificată inițial. 

 
În cazul în care Comisia [sau Agenția] acceptă metoda alternativă de corecție propusă de 
beneficiar, ea va notifica în mod oficial aplicarea metodei alternative de corecție acceptate.  
 
22.5.3.2 În cazul în care constatările se referă la punerea în aplicare necorespunzătoare sau 
la o încălcare a altei obligații: notificarea oficială va include: 
 

(a) o invitație de prezentare a observațiilor cu privire la lista cu granturi afectate de 
constatările respective și 
 

(b) rata fixă pe care Comisia [sau Agenția] intenționează să o aplice în conformitate cu 
principiul proporționalității. 

 
Beneficiarul 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.  

 
În cazul în care Comisia [sau Agenția] nu primește nicio observație sau nu acceptă 
observațiile sau rata fixă alternativă propusă, ea va notifica în mod oficial beneficiarului 
aplicarea ratei fixe notificate inițial. 

 
În cazul în care Comisia [sau Agenția] acceptă rata fixă alternativă propusă de beneficiar, ea 
va notifica în mod oficial aplicarea ratei fixe alternative acceptate.  
 
22.6 Consecințele neconformării  
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Dacă beneficiarul 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 
 
Comisia [sau Agenția] poate să efectueze evaluări intermediare sau finale ale impactului 
acțiunii măsurat în raport cu obiectivul programului [UE][Euratom].  
 
Evaluările pot să fie inițiate pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și în termen de 
maximum [OPȚIUNE implicită: cinci][OPȚIUNE pentru granturile cu valoare mică: trei] 
ani de la plata soldului. Evaluarea este considerată inițiată la data notificării oficiale a 
beneficiarului. 
  
Comisia [sau Agenția] 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 trebuie să furnizeze orice informații relevante pentru evaluarea impactului 
acțiunii, inclusiv informații în format electronic. 
 
23.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile ce îi revin în temeiul prezentului articol, 
Comisia [sau Agenția] poate să aplice măsurile descrise la capitolul 6.  
 
 
SECȚIUNEA 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA 

INFORMAȚIILE PREEXISTENTE ȘI REZULTATE 
 
SUBSECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE 
 
ARTICOLUL 23a — GESTIONAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE  
 
Nu se aplică. 
 
 
SUBSECȚIUNEA 2 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PRIVIND INFORMAȚIILE 
PREEXISTENTE  
 
ARTICOLUL 24 — ACORDUL ASUPRA INFORMAȚIILOR PREEXISTENTE 
 
Nu se aplică. 
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ARTICOLUL 25 — DREPTURI DE ACCES LA INFORMAȚIILE PREEXISTENTE  
 
Nu se aplică. 
 
SUBSECȚIUNEA 3 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII REFERITOARE LA REZULTATE 
 
ARTICOLUL 26 — DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA REZULTATELOR  
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 27 — PROTECȚIA REZULTATELOR — VIZIBILITATEA 

FINANȚĂRII DIN PARTEA UE 
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 28 — EXPLOATAREA REZULTATELOR  
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 29 — DISEMINAREA REZULTATELOR — ACCESUL DESCHIS — 

VIZIBILITATEA FINANȚĂRII DIN PARTEA UE 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 30 — TRANSFERUL REZULTATELOR ȘI ACORDAREA DE 

LICENȚE CU PRIVIRE LA ACESTEA 
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 31 — DREPTURI DE ACCES LA REZULTATE 
 
Nu se aplică. 
 
 
SECȚIUNEA 4 ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 
 
ARTICOLUL 32 — RECRUTAREA ȘI CONDIȚIILE DE LUCRU ALE 

CERCETĂTORILOR 
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 33 — EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI 
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 34 — ETICA  
 
34.1 Obligația generală de a se conforma principiilor etice 
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Beneficiarul trebuie să execute acțiunea în conformitate cu: 
 

(a) principiile etice (inclusiv cu cele mai înalte standarde de integritate a cercetării — 
astfel cum sunt prevăzute, de exemplu, în Codul de conduită european pentru 
integritatea în cercetare9 — și care includ, în particular, evitarea fabricării, a 
falsificării, a plagiatului sau a altor abateri în domeniul cercetării) și  
 

(b)  legislația internațională, a UE și națională aplicabilă.  
 

Nu se va acorda finanțare activităților executate în afara UE dacă acestea sunt interzise în 
toate statele membre.  
 
Beneficiarul trebuie să se asigure că activitățile din cadrul acțiunii sunt axate exclusiv pe 
aplicații civile. 
 
Beneficiarul 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. 

 
34.2 Activități care generează probleme etice 
 
Activitățile care generează probleme etice trebuie să respecte „cerințele de etică” prevăzute 
în anexa 1.  
 
Anterior începerii unei activități care generează o problemă etică, beneficiarul trebuie să 
transmită (a se vedea articolul 52) [Comisiei][Agenției] o copie: 
 

(a) a oricărui aviz al unei comisii de etică solicitat în temeiul legislației naționale și 
 

(b) a oricărei notificări sau autorizații aferente activităților care generează probleme etice, 
solicitate în temeiul legislației naționale.  

  
Dacă aceste documente nu sunt în limba engleză, beneficiarul trebuie să prezinte și un 
rezumat în limba engleză al avizelor, notificărilor și autorizațiilor înaintate (conținând, dacă 
sunt disponibile, concluziile comisiei sau ale autorității în cauză).  
 

                                                 
9  Codul de conduită european pentru integritatea cercetării al ALLEA (All European Academies) și ESF 

(Fundația Europeană pentru Știință) din martie 2011. 
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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În cazul în care aceste documente sunt solicitate în mod special pentru acțiune, solicitarea 
trebuie să conțină o referire explicită la titlul acțiunii. Beneficiarul trebuie să prezinte o 
declarație conform căreia toate documentele prezentate se referă la sarcinile acțiunii.  
 
34.3 Activitățile care implică embrioni umani sau celule stem embrionare umane  
 
[OPȚIUNE pentru activitățile care pot să implice cercetarea pe embrioni umani sau pe 
celule stem embrionare umane: Activitățile care implică cercetarea pe embrioni umani sau 
pe celule stem embrionare umane pot să fie realizate doar dacă: 
 

- ele sunt prevăzute în anexa 1 sau  
 

- beneficiarul a obținut aprobarea explicită (în scris) din partea [Comisiei][Agenției] 
(a se vedea articolul 52).] 

 
 [OPȚIUNE: nu se aplică] 
 
34.4 Consecințele neconformării  
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate să fie redus (a se vedea articolul 43) și acordul poate să fie reziliat (a se vedea 
articolul 50).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise în 
capitolul 6.  
 
ARTICOLUL 35 — CONFLICTUL DE INTERESE  
 
35.1 Obligația de evitare a unui conflict de interese 
 
Beneficiarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație în care 
punerea în aplicare imparțială și obiectivă a acțiunii este compromisă din motive care implică 
interesul economic, afinitatea politică sau națională, legăturile de familie sau emoționale sau 
orice alt interes comun („conflict de interese”). 
 
El trebuie să notifice în mod oficial și fără întârziere [Comisiei][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.  
 
[Comisia][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 beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate să fie redus (a se vedea articolul 43) și acordul poate să fie reziliat (a se vedea 
articolul 50). 
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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 
 
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”). 
 
Ele trebuie să utilizeze informațiile confidențiale pentru a implementa acordul.  
 
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 erau comunicate fără 
obligația de confidențialitate de către terț, care nu a avut nicio astfel de obligație; 
 

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

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

(e) divulgarea informațiilor este prevăzută de legislația UE sau de legislația națională.  
 
36.2 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise în 
capitolul 6. 
 
ARTICOLUL 37 — OBLIGAȚII PRIVIND SECURITATEA 
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 38 — PROMOVAREA ACȚIUNII — VIZIBILITATEA FINANȚĂRII 

DIN PARTEA UE 
 
38.1 Activitățile de comunicare ale beneficiarilor 
 
Beneficiarul trebuie să promoveze acțiunea și rezultatele ei.  
 
Orice activitate de comunicare referitoare la acțiune trebuie: 
 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

31 
 

(a) să afișeze emblema UE și  
 

(b) să includă următorul text: 
 

„Acest proiect a primit finanțare din [Programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020] [Programul Euratom pentru cercetare și formare 2014-2018] în cadrul acordului 
de grant nr. [numărul]”. 

 
Orice activitate de comunicare privind acțiunea trebuie să indice faptul că reflectă doar 
punctul de vedere al autorului și faptul că [Comisia][Agenția] nu este responsabilă pentru 
nicio utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute. 
 
38.2 Activitățile de comunicare ale [Comisiei][Agenției] 
 
Nu se aplică.  
 
38.3 Consecințele neconformării 
 
Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 
grantul poate fi redus (a se vedea articolul 43).  
 
De asemenea, astfel de încălcări pot să conducă la oricare dintre celelalte măsuri descrise în 
capitolul 6. 
 
ARTICOLUL 39 — PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 
Nu se aplică. 
 
ARTICOLUL 40 — CESIUNEA SOLICITĂRILOR DE PLATĂ ADRESATE 

[COMISIEI][AGENȚIEI]  
 
Beneficiarul nu poate să cesioneze niciuna dintre cererile sale de plată adresate 
[Comisiei][Agenției]niciunui terț, cu excepția cazului în care există aprobarea 
[Comisiei][Agenției]acordată pe baza unei cereri motivate adresate în scris.  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu a acceptat cesiunea sau termenii ei nu sunt respectați, 
cesiunea nu are niciun efect asupra ei. 
 
În nicio situație, cesiunea nu exonerează beneficiarul de obligațiile pe care le are față de 
[Comisie][Agenție]. 
 
 
CAPITOLUL 5 ÎMPĂRȚIREA ROLURILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR 

BENEFICIARULUI [— RELAȚIA CU BENEFICIARII 
COMPLEMENTARI] [— RELAȚIA CU PARTENERII UNEI ACȚIUNI 
COMUNE] 

 
ARTICOLUL 41 — ÎMPĂRȚIREA ROLURILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR 

BENEFICIARULUI [— RELAȚIA CU BENEFICIARII 
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COMPLEMENTARI] [— RELAȚIA CU PARTENERII UNEI 
ACȚIUNI COMUNE] 

 
41.1 Rolul și responsabilitatea față de [Comisie][Agenție]  
 
Beneficiarului îi revine întreaga responsabilitate pentru punerea în aplicare a acțiunii și pentru 
respectarea acordului.  
 
Beneficiarul însuși poartă răspunderea: 
 

(a) de a monitoriza dacă acțiunea este pusă în aplicare în mod corespunzător (a se 
vedea articolul 7); 
 

(b) de a informa imediat [Comisia][Agenția] cu privire la orice evenimente sau 
situații care pot să afecteze în mod semnificativ sau să întârzie punerea în aplicare 
a acțiunii (a se vedea articolul 17); 

 
(c) să prezinte rezultatele și rapoartele [Comisiei][Agenției] (a se vedea articolele 19 

și 20);  
 

(d)  de a transmite [Comisiei][Agenției] în timp util orice documente sau informații 
solicitate de aceasta  

 
și nu poate să subcontracteze aceste sarcini niciunui terț. 
 
41.2 Împărțirea rolurilor și responsabilităților la nivel intern 
 
Nu se aplică. 
 
41.3 Acordurile interne între beneficiari — Acordul de consorțiu 
 
Nu se aplică. 
 
41.4 Relația cu beneficiarii complementari — Acordul de colaborare  
 
[OPȚIUNE pentru granturile complementare în cazul în care acestea sunt prevăzute în 
programul de lucru: Beneficiarul trebuie să încheie în scris un �„acord de c   
beneficiarii complementari pentru coordonarea activității în temeiul prezentului acord și al 
acordului (acordurilor) de grant complementar(e) (a se vedea articolul 2), care acoperă, de 
exemplu: 
 

- procesele decizionale eficiente și 
  

- soluționarea litigiilor.  
 
Acordul de colaborare nu trebuie să conțină prevederi contrare prezentului acord. 
 
Beneficiarul și beneficiarii complementari trebuie să înființeze și să participe în consilii și 
structuri consultative comune pentru a decide asupra colaborării și sincronizării 
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activităților, inclusiv asupra gestionării rezultatelor, asupra abordărilor comune referitoare 
la standardizare, asupra implicării IMM-urilor, asupra legăturilor cu activitățile de 
reglementare și de politică și asupra activităților comune de diseminare și de creștere a 
nivelului de sensibilizare. 
 
Beneficiarul trebuie să acorde beneficiarilor complementari accesul la rezultatele sale, în 
scopul acordului (acordurilor) de grant complementar(e) (a se vedea articolul 31.6). 
 
Beneficiarul trebuie să comunice rapoartele tehnice (a se vedea articolul 20.3 și articolul 
20.4). Se aplică obligațiile de confidențialitate de la articolul 36.] 
 
[OPȚIUNE: nu se aplică] 
 
41.5 Relația cu partenerii unei acțiuni comune — Acordul de coordonare 
  
[OPȚIUNE pentru acțiunile comune (cerere comună cu o țară terță sau cu o organizație 
internațională): Beneficiarul trebuie să încheie un � „acord de coordonare” cu partenerii la 
acțiunea care implică o țară terță sau o organizație internațională (a se vedea articolul 2), 
care acoperă, de exemplu: 
 

- organizarea internă a beneficiarilor în cadrul ambelor acțiuni, inclusiv procedurile 
decizionale; 

 
- regulile privind drepturile de proprietate intelectuală (de exemplu, cu privire la 

protecția, diseminarea și drepturile de utilizare și de acces); 
 

- soluționarea litigiilor interne; 
 

- acordurile de răspundere, de compensație și de confidențialitate încheiate între 
beneficiari în cadrul ambelor acțiuni. 

 
Acordul de colaborare nu trebuie să conțină prevederi contrare prezentului acord.] 
 
[OPȚIUNE: nu se aplică] 
 
 
CAPITOLUL 6  RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI 

— RECUPERARE — SANCȚIUNI — DAUNE — SUSPENDARE — 
REZILIERE — FORȚA MAJORĂ  

 
SECȚIUNEA 1 RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI — 

RECUPERARE — SANCȚIUNI 
 
ARTICOLUL 42 — RESPINGEREA COSTURILOR NEELIGIBILE  
 
42.1 Condiții  
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42.1.1 [Comisia][Agenția] va respinge — în momentul unei plăți intermediare, al plății 
soldului sau ulterior — toate costurile neeligibile (a se vedea articolul 6), în particular în 
urma verificărilor, analizelor, auditurilor sau investigațiilor (a se vedea articolul 22). 
 
42.1.2 De asemenea, respingerea se poate baza și pe extinderea constatărilor de la alte 
granturi la prezentul grant, în condițiile prevăzute la articolul 22.5.2.  
 
 
42.2 Costurile neeligibile care urmează să fie respinse — Calculul — Procedura 
 
Costurile neeligibile vor fi respinse proporțional cu sarcinile sau părțile neimplementate ale 
acțiunii . 
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] respinge costurile fără reducerea grantului (a se vedea 
articolul 43) sau fără recuperarea sumelor plătite nejustificat (a se vedea articolul 44), ea 
va notifica în mod oficial beneficiarului respingerea costurilor, sumele și motivele respingerii 
(dacă este cazul, împreună cu o notificare a sumelor datorate; a se vedea articolul 21,5). 
Beneficiarul poate — în termen de 30 de zile de la primirea notificării — să notifice în mod 
oficial [Comisiei][Agenției] dezacordul său și motivele acestuia.  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] respinge costurile cu reducerea grantului sau cu 
recuperarea sumelor plătite nejustificat, ea va notifica respingerea în mod oficial în 
„scrisoarea de preinformare” cu privire la reducerea sau la recuperarea prevăzută la 
articolele 43 și 44. 
 
42.3 Efecte 
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] respinge costurile în momentul efectuării unei plăți 
intermediare sau al plății soldului, ea 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 [Comisia][Agenția] — după o plată intermediară, dar înainte de plata 
soldului — respinge costurile declarate într-o situație financiară rezumativă periodică, ea le 
va scădea din totalul costurilor eligibile declarate pentru acțiune în situația financiară 
rezumativă periodică următoare 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 [Comisia][Agenția] respinge costurile după plata soldului, ea va scădea 
suma respinsă din totalul costurilor eligibile declarate în situația financiară rezumativă finală. 
Apoi va calcula valoarea finală a grantului revizuită astfel cum se prevede la articolului 5.4.  
 
ARTICOLUL 43 — REDUCEREA GRANTULUI 
 
43.1 Condiții 
 
43.1.1 [Comisia][Agenția] poate — în momentul plății soldului sau ulterior — să reducă 
valoarea maximă a grantului (a se vedea articolul 5.1), în cazul în care acțiunea nu a fost pusă 
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în aplicare corespunzător, astfel cum este descrisă în anexa 1 sau în cazul în care s-a încălcat 
o altă obligație prevăzută în prezentul acord. 
 
43.1.2 [Comisia][Agenția] poate să reducă valoarea maximă a grantului și în baza extinderii 
constatărilor de la alte granturi la prezentul grant, în condițiile prezentate la articolul 
22.5.2. 
 
43.2 Suma care urmează să fie redusă — Calculul — Procedura 
 
Valoarea reducerii va fi proporțională cu punerea în aplicare necorespunzătoare a acțiunii sau 
cu gravitatea încălcării.  
 
Anterior reducerii grantului, [Comisia][Agenția] va comunica în mod oficial beneficiarului 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 
 

- îl invită să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării.  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește nicio observație sau decide să aplice 
reducerea în pofida observațiilor primite, ea va comunica în mod oficial confirmarea 
reducerii (dacă este cazul, împreună cu o notificare a sumelor datorate; a se vedea 
articolul 21). 
 
43.3 Efecte  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] reduce grantul în momentul plății soldului, ea 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 [Comisia][Agenția] reduce grantul după plata soldului, ea va calcula 
valoarea finală revizuită a grantului (a se vedea articolul 5.4). Dacă valoarea finală revizuită a 
grantului este mai mică decât valoarea finală a grantului, [Comisia][Agenția] va recupera 
diferența (a se vedea articolul 44).  
 
ARTICOLUL 44 — RECUPERAREA SUMELOR PLĂTITE NEJUSTIFICAT  
 
44.1 Suma care urmează să fie recuperată — Calculul — Procedura 
 
[Comisia][Agenția] va recupera — la data plății soldului sau ulterior — orice sumă care a 
fost achitată, dar nu este datorată în temeiul acordului.  
 
44.1.1 Recuperarea după încetarea participării unui beneficiar 
 
Nu se aplică. 
 
44.1.2 Recuperarea la data plății soldului 
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Dacă plata soldului ia forma unei recuperări (a se vedea articolul 21.4), [Comisia][Agenția] 
va comunica în mod oficial beneficiarului 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 și 
 

- îl invită să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării.  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește observații sau decide să recurgă la 
recuperare în pofida observațiilor primite, ea va confirma recuperarea (împreună cu 
notificarea sumelor datorate; a se vedea articolul 21.5) și: 
 

- 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, 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 și termenii și data scadentă.  

 
Dacă plata nu se face la data specificată în nota de debit, [Comisia][Agenția] va recupera 
suma:  
  

(a) prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 
datorate beneficiarului de către Comisie sau de către o agenție executivă (de la 
bugetul UE sau Euratom). 

 
În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, 
[Comisia][Agenția] poate să opereze deducerea anterior datei de plată specificate în 
nota de debit; 
 

(b) prin recurgerea la Fondul de garantare. [Comisia][Agenția] va notifica oficial 
beneficiarului nota de debit în numele Fondului de garantare și va recupera suma: 
 

(i) [OPȚIUNE în cazul în care se aplică articolul 14 și s-a solicitat răspunderea 
în solidar de către [Comisie][Agenție]: dacă un terț asociat a acceptat 
răspunderea în solidar (a se vedea articolul 14), prin angajarea răspunderii 
terțului până la contribuția maximă a UE indicată pentru terțul asociat în 
bugetul estimat (a se vedea anexa 2) și/sau][OPȚIUNE: nu se aplică.] 

 
(ii) prin introducerea unei acțiuni în justiție sau prin adoptarea unei decizii cu 

caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 299 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) [și al articolului 106a din Tratatul 
Euratom] (a se vedea articolul 57). 

 
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 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

37 
 

la articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până 
la, inclusiv, data la care [Comisia][Agenția] primește suma integrală. 
 
Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 
apoi din principal. 
 
Comisioanele bancare generate în procesul de recuperare vor fi acoperite de beneficiar, cu 
excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 
 
44.1.3 Recuperarea sumelor după plata soldului  
 
Dacă valoarea finală revizuită a grantului (a se vedea articolul 5.4) este mai mică decât 
valoarea finală a grantului, beneficiarul trebuie să ramburseze diferența [Comisiei][Agenției].  
 
[Comisia][Agenția] va notifica în mod oficial o scrisoare de preinformare beneficiarului 
prin care: 
 

- îl informează asupra intenției sale de recuperare, asupra sumei datorate și asupra 
motivelor recuperării 
 

- îl invită să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării.  
 
În cazul în care nu se transmit observații sau [Comisia][Agenția] decide să recurgă la 
recuperare în pofida observațiilor primite, ea va confirma suma care urmează să fie 
recuperată și va transmite oficial beneficiarului o notă de debit. De asemenea, această notă 
va specifica și termenii și data scadentă.  
 
Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, [Comisia][Agenția] va 
recupera suma:  
  

(a) prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 
datorate beneficiarului de către Comisie sau de către o agenție executivă (de la 
bugetul UE sau Euratom). 

 
În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, 
[Comisia][Agenția] poate să opereze deducerea anterior datei de plată specificate în 
nota de debit; 
 

(b) prin recurgerea la Fondul de garantare. [Comisia][Agenția] va notifica oficial 
beneficiarului nota de debit în numele Fondului de garantare și va recupera suma: 
  

(i) [OPȚIUNE în cazul în care se aplică articolul 14 și s-a solicitat 
răspunderea în solidar de către [Comisie][Agenție]: dacă un terț asociat 
a acceptat răspunderea în solidar (a se vedea articolul 14), prin 
angajarea răspunderii terțului până la contribuția maximă a UE indicată 
pentru terțul asociat în bugetul estimat (a se vedea anexa 2) 
și/sau][OPȚIUNE: nu se aplică.] 
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(ii) prin introducerea unei acțiuni în justiție sau prin adoptarea unei decizii 
cu caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 299 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) [și al articolului 106a din 
Tratatul Euratom] (a se vedea articolul 57). 

 
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 
la articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate de nota de debit și până 
la, inclusiv, data la care [Comisia][Agenția] primește suma integrală. 
 
Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 
apoi din principal. 
 
Comisioanele bancare generate în procesul de recuperare vor fi acoperite de beneficiar, cu 
excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 
 
ARTICOLUL 45 — SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE 
 
45.1 Condiții 
 
În temeiul articolelor 109 și 131 alineatul (4) din Regulamentul financiar nr. 966/2012, 
[Comisia][Agenția] poate să impună sancțiuni administrative și financiare dacă 
beneficiarul:  
 

(a) a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude sau o încălcare gravă a obligațiilor care 
îi revin în temeiul acordului sau  

 
(b) a făcut declarații false cu privire la informațiile solicitate în temeiul acordului sau 

pentru prezentarea propunerii (sau nu a furnizat informațiile respective). 
 

În temeiul articolului 109 alineatul (3) din Regulamentul financiar nr. 966/2012, 
[Comisia][Agenția] poate — în anumite condiții și limite — să publice deciziile prin care se 
impun sancțiuni administrative sau financiare. 
 
45.2 Durata — Valoarea sancțiunii — Calculul 
 
Sancțiunile administrative exclud beneficiarul din toate contractele și granturile finanțate de 
la bugetul UE sau Euratom pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data la care 
[Comisia][Agenția] constată încălcarea.  
 
Dacă beneficiarul comite o altă încălcare în termen de cinci ani de la data constatării primei 
încălcări, [Comisia][Agenția] poate să prelungească perioada de excludere până la 10 ani. 
 
Sancțiunile financiare vor fi între 2 % și 10 % din contribuția maximă a UE indicată în 
bugetul estimat (a se vedea anexa 2). 
 
Dacă beneficiarul comite o altă încălcare în termen de cinci ani de la data constatării primei 
încălcări, [Comisia][Agenția] poate să majoreze rata sancțiunilor financiare la între 4 % și 
20 %.  
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45.3 Procedură 
 
Înainte de a aplica o sancțiune, [Comisia][Agenția] o va notifica în mod oficial 
beneficiarului: 
 

- informându-l asupra intenției sale de a impune o sancțiune, asupra duratei, valorii și 
motivelor sancțiunii și 
 

- invitându-l să prezinte observații în termen de 30 de zile.  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește observații sau decide să aplice sancțiunea în 
pofida observațiilor primite, ea va notifica în mod oficial beneficiarului confirmarea 
sancțiunii și — în cazul sancțiunilor financiare — va scădea sancțiunea din plata soldului sau 
va notifica în mod oficial o notă de debit în care se specifică suma ce trebuie recuperată, 
termenii și data plății. 
 
Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, [Comisia][Agenția] poate 
recupera suma:  
 

(a)  prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 
datorate beneficiarului de către Comisie sau de către o agenție executivă (de la 
bugetul UE sau Euratom). 

 
În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, 
[Comisia][Agenția] poate să opereze deducerea anterior datei de plată din nota de 
debit; 
 

(b)  prin introducerea unei acțiuni în justiție sau prin adoptarea unei decizii cu 
caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 299 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) [și al articolului 106a din Tratatul Euratom] 
(a se vedea articolul 57).  

 
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 
la articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până 
la, inclusiv, data la care [Comisia][Agenția] primește suma integrală. 
 
Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 
apoi din principal. 
 
Comisioanele generate în procesul de recuperare vor fi acoperite de beneficiar, cu excepția 
cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 
 
  
SECȚIUNEA 2 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE 
 
ARTICOLUL 46 — RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE  
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46.1 Răspunderea [Comisiei][Agenției] 
 
[Comisia][Agenția] nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio daună cauzată 
beneficiarului (sau terților) în urma punerii în aplicare a acordului, inclusiv pentru neglijență 
gravă. 
 
[Comisia][Agenția] nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de 
beneficiar sau de terții implicați în acțiune în urma punerii în aplicare a acordului.  
   
46.2 Răspunderea beneficiarului 
 
46.2.1 Condiții 
 
Exceptând cazul de forță majoră (a se vedea articolul 51), beneficiarul trebuie să 
despăgubească [Comisia][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.  
 
46.2.2 Valoarea daunelor — Calculul 
 
Suma pe care [Comisia][Agenția] o poate solicita de la beneficiar va corespunde daunei 
cauzate de acesta. 
 
46.2.3 Procedura  
 
Înainte de a cere despăgubiri, [Comisia][Agenția] va notifica oficial acest fapt beneficiarului: 
 

- informându-l asupra intenției sale de a cere despăgubiri, asupra valorii și asupra 
motivelor acestei cereri și 
 

- invitându-l să prezinte observații în termen de 30 de zile.  
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește observații sau decide să ceară despăgubiri în 
pofida observațiilor primite, ea va comunica în mod oficial confirmarea cererii de 
despăgubiri, precum și o notă de debit, în care se specifică suma ce trebuie recuperată, 
termenii și data de plată. 
 
Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, [Comisia][Agenția] poate 
recupera suma:  
 

(a)  prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 
datorate beneficiarului de către Comisie sau de către o agenție executivă (de la 
bugetul UE sau Euratom). 

 
În situații excepționale, pentru garantarea intereselor financiare ale UE, 
[Comisia][Agenția] poate să opereze deducerea anterior datei de plată din nota de 
debit; 
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(b)  prin introducerea unei acțiuni în justiție sau prin adoptarea unei decizii cu 
caracter de titlu executoriu în temeiul articolului 299 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) [și al articolului 106a din Tratatul Euratom] 
(a se vedea articolul 57).  

 
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 
la articolul 21.11, calculată din ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până 
la, inclusiv, data la care [Comisia][Agenția] primește suma integrală. 
 
Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 
apoi din principal. 
 
Comisioanele generate în procesul de recuperare vor fi acoperite de beneficiar, cu excepția 
cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 
 
 
SECȚIUNEA 3 SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA 
 
ARTICOLUL 47 — SUSPENDAREA TERMENULUI-LIMITĂ DE PLATĂ  
 
47.1 Condiții 
 
[Comisia][Agenția] poate — în orice moment — să suspende termenul-limită de plată (a se 
vedea articolele 21.2-21.4) dacă o solicitare 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 tehnice 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 
 
[Comisia][Agenția] va notifica în mod oficial beneficiarului suspendarea și motivele 
acesteia.  
 
Suspendarea va intra în vigoare în ziua în care notificarea este trimisă de către 
[Comisie][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 se va relua în considerare perioada restantă până la termen. 
 
Dacă suspendarea depășește două luni, beneficiarul poate întreba [Comisia][Agenția] dacă 
suspendarea mai continuă.  
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Dacă termenul-limită de plată a fost suspendat din cauza neconformității rapoartelor tehnice 
sau financiare (a se vedea articolul 20) și dacă raportul revizuit sau situația revizuită nu este 
prezentat(ă) sau a fost prezentat(ă), dar a este respins(ă), [Comisia][Agenția] poate, de 
asemenea, să rezilieze acordul [a se vedea articolul 50.3.1 litera (l)]. 
 
ARTICOLUL 48 — SUSPENDAREA PLĂȚILOR  
 
48.1 Condiții  
 
[Comisia][Agenția] poate — în orice moment — să suspende integral sau parțial plata de 
prefinanțare și plățile intermediare sau plata soldului, dacă beneficiarul: 
 

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

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

similare — erori sistemice sau recurente, nereguli, fraude sau o încălcare gravă a 
obligațiilor care au un impact material asupra prezentului grant (extinderea 
constatărilor de la granturi la alte prezentul grant; a se vedea articolul 22.5.2).  

 
48.2 Procedură 
 
Înainte de a suspenda plățile, [Comisia][Agenția] va notifica oficial acest fapt beneficiarului:  
 

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

- invitându-l să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării. 
  
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește observații sau decide să aplice procedura în 
pofida observațiilor primite, ea va comunica în mod oficial confirmarea suspendării. În caz 
contrar, ea va notifica în mod oficial încetarea procedurii de suspendare.  

 
Suspendarea va intra în vigoare în ziua în care notificarea de confirmare este trimisă de 
[Comisie][Agenție].  
 
În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru reluarea plăților, suspendarea va fi revocată. 
Comisia va notifica acest lucru în mod oficial beneficiarului. 
 
În timpul suspendării, beneficiarul nu trebuie să depună rapoartele periodice (a se vedea 
articolul 20.3). Atunci când [Comisia][Agenția] reia plățile, beneficiarul poate să le includă 
în următorul raport periodic. 
 
Beneficiarul poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii (a se vedea articolul 49.1) sau 
poate să rezilieze acordul (a se vedea articolele 50.1 și 50.2). 
 
ARTICOLUL 49 — SUSPENDAREA PUNERII ÎN APLICARE A ACȚIUNII  
 
49.1 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către beneficiar 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
 

 Acord de grant Instrument IMM Faza 1 O 2020 (Beneficiar unic): Decembrie 2013 

43 
 

 
49.1.1 Condiții  
 
Beneficiarul poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii sau a oricărei părți a acesteia în 
cazul în care situații excepționale — în particular forța majoră (a se vedea articolul 51) — fac 
punerea în aplicare imposibilă sau extrem de dificilă.  
 
49.1.2 Procedura 
 
Beneficiarul trebuie să notifice imediat suspendarea, în mod oficial, [Comisiei][Agenției] (a 
se vedea articolul 52), menționând: 
 

- motivele și  
 

- data anticipată a reluării. 
 
Suspendarea va intra în vigoare în ziua primirii notificării respective de către 
[Comisie][Agenție]. 
 
Odată ce situația permite reluarea punerii în aplicare, beneficiarul trebuie să notifice imediat 
acest lucru, în mod oficial, [Comisiei][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 modificări necesare adaptării acțiunii la noua situație (a se vedea articolul 55) — 
cu excepția cazului în care acordul a fost 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 punerii în aplicare a acțiunii nu sunt eligibile (a se 
vedea articolul 6).  
 
49.2 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către [Comisie][Agenție] 
 
49.2.1 Condiții 
 
[Comisia][Agenția] poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii sau a oricărei părți a 
acesteia: 
 

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

 
(b) în cazul în care beneficiarul a comis — în cadrul 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 de la alte granturi la prezentul grant); a se vedea 
articolul 22.5.2) sau  
 

(c) dacă acțiunea este susceptibilă de a-și fi pierdut relevanța științifică sau tehnologică. 
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49.2.2 Procedura 
 
Înainte de a suspenda punerea în aplicare a acțiunii, [Comisia][Agenția] va notifica acest 
lucru, în mod oficial, beneficiarului: 
 

- 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 [Comisia][Agenția] nu primește observații sau decide să aplice procedura în 
pofida observațiilor primite, ea va comunica în mod oficial confirmarea suspendării. În caz 
contrar, ea va notifica în mod oficial încetarea procedurii.  
 
Suspendarea va produce efecte în cinci zile de la data la care beneficiarul primește 
notificarea confirmării (sau la o dată ulterioară specificată în notificare). 
 
În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru reluarea punerii în aplicare a acțiunii, 
suspendarea va fi revocată .  
 
Revocarea va fi notificată în mod oficial beneficiarului, iar acordul va fi modificat pentru a 
se stabili data la care acțiunea va fi reluată, 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).  
 
Beneficiarul nu poate să ceară despăgubiri pentru daune cauzate de suspendarea aplicată de 
[Comisie][Agenție] (a se vedea articolul 46). 
 
Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii nu afectează dreptul [Comisiei][Agenției]de a 
rezilia acordul (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  
 
50.1 Rezilierea acordului de către beneficiar  
 
50.1.1 Condițiile și procedura 
 
Beneficiarul poate să rezilieze acordul. 
 
Beneficiarul trebuie să notifice rezilierea, în mod oficial, [Comisiei][Agenției] (a se vedea 
articolul 52), declarând: 
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- motivele și  
 

- 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 [Comisia][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 trebuie să transmită — în termen de 60 de zile de la data în care rezilierea intră 
în vigoare — raportul final (a se vedea articolul 20). 

 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește raportul în termenul stabilit (a se vedea mai 
sus), nu se rambursează niciun cost. 
 
[Comisia][Agenția] va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și 
soldul (a se vedea articolul 21) pe baza raportului transmis, a costurilor eligibile și a 
îndeplinirii obligațiilor în cadrul acordului.  
 
În caz de reziliere necorespunzătoare, grantul va fi redus cu 100 % (a se vedea articolul 43). 
 
50.2 Încetarea, de către ceilalți beneficiari, a participării unuia sau mai multor 

beneficiari  
 
Nu se aplică. 
 
50.3 Rezilierea acordului de către [Comisie][Agenție]  
 
50.3.1 Condiții 
 
[Comisia][Agenția]poate să rezilieze acordul dacă: 

 
(a) nu se aplică; 
 
(b) este probabil ca o modificare a situației juridice, financiare, tehnice, organizaționale 

sau de proprietate a beneficiarului [(sau a terților asociați acestuia)] să afecteze 
substanțial sau să întârzie punerea în aplicare a acțiunii sau să pună sub semnul 
întrebării decizia de acordare a grantului; 

 
(c) nu se aplică;  
  
(d) punerea în aplicare a acțiunii este împiedicată de forța majoră (a se vedea articolul 51) 

sau este suspendată de beneficiar (a se vedea articolul 49.1) și dacă, fie: 
 

(i) reluarea este imposibilă, fie 
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(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) beneficiarul 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 prevăzute de legislația 
națională; 

 
(f) beneficiarul (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele lui) s-a făcut vinovat de abatere profesională, dovedită prin orice mijloace; 
 
(g) beneficiarul nu respectă legislația națională aplicabilă în domeniul fiscal și al 

securității sociale;  
 

(h) acțiunea și-a pierdut relevanța științifică și tehnologică; 
 

(i) [OPȚIUNE pentru acțiuni comune (cerere de propuneri comună cu o țară terță sau 
cu o organizație internațională): acțiunea țării terțe sau a organizației internaționale 
(a se vedea articolul 2) nu a început până la data specificată în anexa 1. 
][OPȚIUNE: nu se aplică]; 
 

(j) [OPȚIUNE pentru acțiunile comune (cerere de propuneri comună cu o țară terță 
sau cu o organizație internațională): acțiunea țării terțe sau a organizației 
internaționale (a se vedea articolul 2) este reziliată sau nu mai poate contribui la 
acțiune][OPȚIUNE: nu se aplică]; 

 
(k) beneficiarul (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 care 
afectează interesele financiare ale UE; 

 
(l) beneficiarul (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în 

numele lui), — în cadrul procedurii de atribuire sau al acordului, — a comis: 
 

(i) erori substanțiale, nereguli, fraude sau  
 

(ii) o încălcare gravă a obligațiilor, inclusiv punerea în aplicare 
necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea de informații false, nefurnizarea 
informațiilor solicitate, încălcarea principiilor etice; 

 
(m)  beneficiarul 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 de la alte granturi la prezentul grant”). 

 
50.3.2  Procedură  
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Înainte de rezilierea acordului, [Comisia][Agenția]va notifica acest fapt în mod oficial 
beneficiarului:  
 

- informându-l asupra intenției sale de reziliere 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 punctul (l.ii) de mai sus — să informeze 
[Comisia][Agenția] cu privire la măsurile de asigurare a respectării obligațiilor care îi 
revin în temeiul acordului.  

 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește observații sau decide să aplice procedura în 
pofida observațiilor primite, ea va notifica în mod oficial beneficiarului confirmarea 
rezilierii și data la care aceasta intră în vigoare. În caz contrar, ea va notifica în mod oficial 
încetarea procedurii.  
 
Rezilierea va intra în vigoare: 
 

- în cazurile de reziliere specificate la literele (b), (e), (g), (h) (j) și (l.ii) de mai sus: în 
ziua specificată în notificare (a se vedea mai sus); 
 

- în cazurile de reziliere menționate la literele (d), (f), (i), (k), la punctul (l.i) și la litera 
(m) de mai sus: în ziua următoare datei la care beneficiarul primește notificarea. 

 
50.3.3 Efecte  

 
Beneficiarul trebuie să transmită — în termen de 60 de zile de la data în care rezilierea intră 
în vigoare — raportul final (a se vedea articolul 20). 
 
În cazul în care [Comisia][Agenția] nu primește raportul în termenul stabilit (a se vedea mai 
sus), nu se rambursează niciun cost. 
 
[Comisia][Agenția] va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și soldul 
(a se vedea articolul 21) pe baza raportului transmis, a costurilor eligibile și a îndeplinirii 
obligațiilor în cadrul acordului.  
 
Acest fapt nu afectează dreptul [Comisiei][Agenției] de a reduce grantul (a se vedea articolul 
43) sau de a impune sancțiuni administrative sau financiare (articolul 45).  
 

Beneficiarul nu poate să ceară despăgubiri pentru daune cauzate de rezilierea decisă de 
[Comisie][Agenție] (a se vedea articolul 46). 

 
SECȚIUNEA 4 FORȚA MAJORĂ 
 
ARTICOLUL 51 — FORȚA MAJORĂ  
 
51.1 Forța majoră 
 
�„Forța majoră" înseamnă orice situație sau eveniment care: 
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- 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 inevitabilă în pofida 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 imediat 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, depuneri, „notificări oficiale” etc.) trebuie: 
 

- să fie realizată în scris și  
 

- să poarte numărul acordului. 
 

Până la plata soldului: toate comunicările trebuie să se realizeze prin sistemul electronic de 
schimb și să utilizeze formularele și modelele furnizate în acesta.  
 
După plata soldului: notificările oficiale trebuie să fie transmise prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire („notificare oficială pe suport de hârtie”). 
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Comunicările în sistemul electronic de schimb trebuie să fie transmise de persoane autorizate 
în conformitate cu „Termenii și condițiile de utilizare a sistemului electronic de schimb”. 
Pentru numirea persoanelor autorizate, beneficiarul trebuie să desemneze 
[Comisiei][Agenției]— înaintea semnării prezentului acord — un �„reprezentan   
al entității juridice (Legal Entity Appointed Representative – LEAR)”. Rolul și sarcinile care 
îi revin LEAR sunt stipulate în scrisoarea de numire a acestei persoane (a se vedea termenii și 
condițiile de utilizare a sistemului electronic de schimb).  
 
În cazul în care sistemul electronic de schimb este temporar indisponibil, instrucțiunile vor fi 
oferite pe site-ul internet al [Comisiei][Agenției].  
 
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 când 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] 
 
[Comisia][Agenția] va comunica în prealabil beneficiarului, în mod oficial, orice modificare 
a acestui URL. 
 
Notificările oficiale pe suport de hârtie (doar după plata soldului) adresate 
[Comisiei][Agenției] trebuie să fie trimise la următoarele adrese:  

 
[Comisia Europeană][denumirea Agenției]  
[Direcție-Generală][Departament] [complet] 
[Direcție [a se completa]] 
Unitatea [a se completa] 
[Codul poștal, localitatea și țara] 
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Notificările oficiale pe suport de hârtie (doar după plata soldului) adresate beneficiarului 
trebuie să fie transmise la sediul juridic al acestuia menționat în Registrul beneficiarilor (din 
sistemul electronic de schimb).  
 
ARTICOLUL 53 — INTERPRETAREA ACORDULUI  
 
53.1 Prioritatea termenilor și a 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  
 
[OPȚIUNE 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 drept internațional.] 
 
[OPȚIUNE: nu se aplică] 
 
ARTICOLUL 54 — CALCULUL PERIOADELOR, DATELOR ȘI TERMENELOR-

LIMITĂ  
 
În conformitate cu Regulamentul nr. 1182/7110, 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 să fie modificat, cu excepția cazului în care modificarea în cauză implică 
modificări ale 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 să fie 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). 
 
Cererea de modificare trebuie să includă: 
                                                 
10  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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- motivele; 

 
- documentele justificative corespunzătoare. 

 
[Comisia][Agenția] poate să solicite informații suplimentare. 
 
Dacă partea care primește cererea este de acord, ea 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 [Comisie][Agenție]. Dacă partea respectivă nu este de 
acord, trebuie să notifice dezacordul său, 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 
 
Nu se aplică. 
 
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. [OPȚIUNE pentru organizațiile internaționale care nu acceptă aplicarea 
legislației Uniunii: excepție făcând [a se introduce denumirea organizației (organizațiilor) 
internaționale în cauză.] 
 
OPȚIUNE pentru organizațiile internaționale care acceptă aplicarea legislației Uniunii, 
dar nu și a legislației Belgiei: Pentru [a se introduce denumirea organizațiilor 
internaționale în cauză], acordul este reglementat de legislația UE aplicabilă, completată, 
dacă este necesar, de legislația [a se introduce denumirea statului membru sau a țării AELS] 
[și, acolo unde este cazul, de normele principiilor generale care reglementează legislația 
organizațiilor internaționale și de normele dreptului internațional general].] 
 
57.2 Soluționarea litigiilor 
 
Dacă un litigiu determinat de interpretarea, aplicarea sau valabilitatea acordului nu poate fi 
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 în cazul beneficiarilor din afara UE (cu excepția beneficiarului 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 



Numărul acordului de grant: [a se introduce numărul] [a se introduce acronimul] [a se introduce codul cererii 
principale] 
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excepțional, dacă un astfel de litigiu apare între [Comisie][Agenție] și beneficiar, instanțele 
competente din Belgia au competența exclusivă.] 
 
Dacă un litigiu se referă la o decizie de deducere sau cu caracter de titlu executoriu în temeiul 
articolului 299 din TFUE (a se vedea articolele 44, 45 și 46), beneficiarul trebuie să introducă 
o acțiune înaintea Tribunalului — sau, în cazul unui recurs, înaintea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene — în temeiul articolului 263 din TFUE. 

 
OPȚIUNE dacă beneficiarul este o organizație internațională: 
 
Litigiile între beneficiar și [Comisie][Agenție] în legătură cu acordul — dacă nu se pot 
soluționa pe cale amiabilă — vor fi supuse arbitrajului.  
 
Fiecare parte trebuie să comunice în mod oficial celeilalte părți intenția sa de a 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.] 
  
ARTICOLUL 58 — INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI  
 
Acordul va intra în vigoare la data semnării sale de [Comisie][Agenție] sau de beneficiar, în 
funcție de cine semnează ultimul.  

 
 
 
 
SEMNĂTURI 
  
Pentru beneficiar      Pentru [Comisie][Agenție] 
 
[funcție/prenume/nume]   [prenume/nume] 
[semnătură electronică]      [semnătură electronică]  
 
Redactat în [limba engleză] la [marca temporală electronică] Redactat în [limba 

engleză] la [marca temporală electronică] 
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 format tipărire A4

ANEXA 2

Costuri 
totale

Rata de 
rambursare 

%

Contribuția 
maximă a UE 

**

Valoarea 
maximă a 
grantului 

Forma costurilor***

Beneficiar 71 429 70% 50 000 50 000

*** În ceea ce privește formele costurilor, consultați articolul 5.

Costuri eligibile* estimate (pe categorie 
bugetară)

Contribuția UE

Suma forfetară

MODEL ANEXA 2 PENTRU INSTRUMENTUL PENTRU IMM-uri FAZA 1

BUGETUL ESTIMAT PENTRU ACȚIUNE

* În ceea ce privește condițiile de eligibilitate a costurilor, consultați articolul 6.

50 000

A. Costurile studiului de 
fezabilitate/Costurile directe și 

indirecte ale acțiunii

** Aceasta este valoarea teoretică a contribuției UE dacă rata de rambursare se aplică tuturor  costurilor bugetate. Contribuția teoretică a UE pentru acțiune este plafonată 
de valoarea maximă a grantului.
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format tipărire A4

ANEXA 4

Costuri 
totale

Rata de 
rambursare 

%

Contribuția 
maximă a UE 

**

Valoarea 
maximă a 
grantului

Forma costurilor***

Beneficiar 71 429 70% 50 000 50 000

Informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate.
Costurile declarate sunt eligibile (adică, acțiunea a fost implementată în mod corespunzător; a se vedea articolul 6).
Costurile (adică, implementarea corespunzătoare a acțiunii) pot fi dovedite prin evidențe adecvate și prin documente justificative care vor fi prezentate la cerere sau în contextul verificărilor, analizelor, auditurilor și 
investigațiilor (a se vedea articolele 17, 18 și 22).

Beneficiarul/beneficiarii confirmă că:

*** În ceea ce privește formele costurilor, consultați articolul 5.
** Aceasta este valoarea teoretică a contribuției UE dacă rata de rambursare se aplică tuturor  costurilor bugetate. Contribuția teoretică a UE pentru acțiune este plafonată de valoarea maximă a grantului.
* În ceea ce privește condițiile de eligibilitate a costurilor, consultați articolul 6.

                                                  MODEL ANEXA 4 PENTRU INSTRUMENTUL PENTRU IMM-uri FAZA 1

Costuri eligibile* (pe categorie bugetară) Contribuția UE

A. Costurile studiului de 
fezabilitate/Costurile directe și 

indirecte ale acțiunii

SITUAȚIE FINANCIARĂ PENTRU BENEFICIAR [denumire]

Suma forfetară

50 000
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