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Declinarea responsabilității  

Prezentul model de acord de grant include o întreagă gamă de dispoziții care pot fi aplicate 

acestui tip de acord de grant și este furnizat numai cu titlu informativ. Acordul de grant 

obligatoriu din punct de vedere juridic este acela semnat de părți. 

 

 

 

Instrucțiuni privind modul de folosire a MAG 

 Textul cu gri indică faptul că textul care apare în alte MAG ale UE nu este aplicabil în 

prezentul acord de grant. 

 În ceea ce privește opțiunile [cu caractere cursive, între paranteze pătrate]: opțiunea 

aplicabilă trebuie aleasă, iar opțiunile neselectate ar trebui șterse. 

 În ceea ce privește câmpurile [cu gri între paranteze pătrate]: introduceți - completați cu 

datele/informațiile adecvate  

 

 

Notă privind termenii folosiți  

 

Termenii folosiți în prezentul acord: Termeni echivalenți în actele legislative: 

Acțiune  Program 

Acord (de grant) Contract 

Beneficiar Organizația care formulează propunerea 

Grant Contribuția financiară a Uniunii 

Notă de debit Ordin de recuperare 

Raport intermediar Raport periodic 

Garanția de prefinanțare Garanția de participare la procedura de 

ofertare  

Prefinanțare (plata de prefinanțare) Avans (plată în avans) 

Subcontractant  Subcontractant, incluzând organismul de 

punere în aplicare 
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ACORD DE GRANT  

 

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

 

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

 

pe de o parte, 

 

[denumirea oficială completă a autorității competente (denumire prescurtată), adresa], 

acționând în numele și în contul [numele statului membru] („statul membru”), reprezentată în 

scopul semnării prezentului acord de [nume, titlu],  

 

și,  

 

pe de altă parte, 

 

„beneficiarul”: 

 

[nume oficial complet (nume prescurtat)[formă juridică], [număr oficial de înregistrare], cu 

sediul în [adresa oficială completă], [OPȚIUNE pentru beneficiarii înregistrați în scopuri 

de TVA: codul de înregistrare în scopuri de TVA [introduceți codul], reprezentat în scopul 

semnării prezentului acord de [funcție, prenume și nume] 

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la 

produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului
1
, 

Având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare 

pe piața internă și în țările terțe
2
,  

 

Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei din 7 

octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare 

referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe
3
, 

 

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

termenii și condițiile de mai jos.  

 

                                                 
1 JO L 317, 4.11.2014, p. 56. 
2 JO L 266, 13.10.2015, p. 3. 
3 JO L 266, 13.10.2015, p. 14. 
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Prin semnarea prezentului acord, beneficiarul acceptă contribuția financiară a Uniunii 

(„grantul”) și convine să îl pună în aplicare pe proprie răspundere și în conformitate cu 

acordul, cu toate obligațiile și condițiile specificate în acesta.  

 

Acordul este alcătuit din: 

 

Termeni și condiții 

 

Anexa 1  Descrierea acțiunii – Partea B din cerere 

 

Anexa 2  Bugetul estimat pentru acțiune  

 

Anexa 3  Nu se aplică 

 

Anexa 4 Model de situație financiară 

 

Anexa 5 Model de certificat privind situațiile financiare (CFS) 

 

Anexa 6 Model de raport tehnic periodic 

 

Anexa 7 Model de raport tehnic final 

 

[Opțiunea prevăzută la articolul 14:  

Anexa 8 Condiții privind monitorizarea]  
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CAPITOLUL 1  CONSIDERAȚII GENERALE 

 

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 la capitolul 2. 

 

 

CAPITOLUL 2  ACȚIUNEA 

 

ARTICOLUL 2 – ACȚIUNEA CARE TREBUIE PUSĂ ÎN APLICARE  

 

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

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

 

 

ARTICOLUL 3 — DURATA ȘI DATA DE ÎNCEPERE A ACȚIUNII 

 

Durata acțiunii va fi de [a se introduce numărul] luni începând de la [OPȚIUNEA 1 

implicită: prima zi a lunii următoare datei la care intră în vigoare acordul (a se vedea 

articolul 42)] [OPȚIUNEA 2, dacă este necesar 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. 

 

Acesta conține costurile eligibile estimate și formele de costuri, defalcate pe categorie 

bugetară (a se vedea articolele 5 și 6). 

 

4.2  Transferurile bugetare  

 

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

vedea articolul 39) – prin transferuri de sume între categoriile bugetare, dacă acțiunea este 

pusă în aplicare în conformitate cu anexa 1.  

 

Cu toate acestea, beneficiarul nu poate să adauge costurile aferente subcontractelor care nu 

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

sunt aprobate printr-o modificare sau în conformitate cu articolul 10.  

                                                 
4 Data de începere a punerii în aplicare a acțiunii va fi prima zi a lunii următoare datei de intrare în vigoare a 

acordului. Data de începere a punerii în aplicare a acțiunii nu poate depăși 6 luni de la data intrării în vigoare 

a acordului dacă în descrierea acțiunii din anexa 1 se prevede și se justifică astfel, de exemplu, pentru a lua 

în considerare caracterul sezonier al produsului vizat de program sau participarea la un eveniment sau târg 

specific [articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei]. 
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CAPITOLUL 3  GRANTUL 

 

ARTICOLUL 5 — VALOAREA GRANTULUI, FORMA GRANTULUI, RATA DE 

RAMBURSARE ȘI FORMELE DE COSTURI 

 

5.1 Valoarea maximă a grantului  

 

„Valoarea maximă a grantului” este de [a se introduce suma (a se introduce suma în 

litere)] EUR. 

 

5.2 Forma grantului, ratele de rambursare și formele de costuri 

 

Grantul rambursează  

[OPȚIUNE pentru programe simple de pe piața internă: 70 % din costurile eligibile ale 

acțiunii] 

[OPȚIUNE pentru programe simple din țări terțe: 80 % din costurile eligibile ale acțiunii] 

[OPȚIUNE pentru programe simple în cazul unei perturbări grave a pieței, al pierderii 

încrederii consumatorilor sau al altor probleme specifice: 85 % din costurile eligibile ale 

acțiunii]  

[OPȚIUNE pentru programe simple de pe piața internă dacă un beneficiar este stabilit în 

statul membru care primește asistență financiară: 75 % din costurile eligibile ale acțiunii] 

[OPȚIUNE pentru programe simple din țări terțe dacă un beneficiar este stabilit într-un 

stat membru care primește asistență financiară: 85 % din costurile eligibile ale acțiunii] 

[OPȚIUNE pentru programe simple în cazul unei perturbări grave a pieței, al pierderii 

încrederii consumatorilor sau al altor probleme specifice dacă un beneficiar este stabilit 

într-un stat membru care primește asistență financiară: 90 % din costurile eligibile ale 

acțiunii]  

(a se vedea articolul 6) („grant pentru rambursarea costurilor eligibile”) (a se vedea anexa 

2). 

 

Costurile eligibile estimate ale acțiunii sunt de [a se introduce suma (a se introduce suma în 

litere)] EUR. 

 

Costurile eligibile (a se vedea articolul 6) trebuie să fie declarate sub următoarele forme 

(„forme de costuri”): 

 

(a) pentru costurile directe cu personalul sub formă de costuri suportate efectiv 

(„costuri reale”); 

 

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

(costuri reale);  

 

(c)  pentru alte costuri directe: sub formă de costuri suportate efectiv (costuri reale); 
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(d)  pentru costurile indirecte pe baza unei rate fixe aplicate în conformitate cu articolul 

6.2, punctul D („costuri pe bază de rată fixă”). 

 

Costurile rămase ale acțiunii trebuie să fie suportate de beneficiar. Contribuțiile financiare 

acordate de terți, în special pentru a fi folosite pentru costuri care sunt eligibile în temeiul 

acțiunii, nu sunt permise (cu excepția cazului în care sunt acordate de membrii organizației 

beneficiarului). 

 

 

5.3  Valoarea finală a grantului — Calcul 

 

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

în conformitate cu termenii și condițiile acordului.  

 

Această valoare este calculată de statul membru – în momentul efectuării plății soldului – în 

următoarele etape:  

 

Etapa 1 – Aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile 

 

Etapa 2 — Limitarea la valoarea maximă a grantului 

 

Etapa 3 — Reducerea rezultată din regula de nonprofit 

 

Etapa 4 — Reducerea rezultată din erori substanțiale, nereguli, fraudă sau încălcarea 

gravă a obligațiilor 

 

5.3.1  Etapa 1 – Aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile 

 

Rata de rambursare (a se vedea articolul 5.2) este aplicată costurilor eligibile (costuri reale și 

costuri pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) declarate de beneficiar (a se vedea 

articolul 15) și aprobate de statul membru (a se vedea articolul 16). 

 

5.3.2  Etapa 2 — Limitarea la valoarea maximă a grantului 

 

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

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

 

5.3.3  Etapa 3 — Reducerea rezultată din regula de nonprofit 

 

Grantul nu trebuie să producă profit.  

 

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

acțiunii, față de costurile eligibile totale ale acțiunii.  

 

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

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

(a se vedea articolul 3).  

 

Se consideră venituri următoarele: 

 

(a) încasările generate de acțiune; 

 

(b) contribuțiile financiare acordate beneficiarului de către membrii săi, în mod special 

pentru a fi utilizate pentru costuri care sunt eligibile în temeiul acțiunii. 

 

Cu toate acestea, nu se consideră venituri următoarele: 

  

(a) contribuțiile financiare din partea membrilor sau a altor terți, dacă pot fi utilizate 

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

 

(b) contribuțiile financiare din partea membrilor sau a altor terți fără obligația restituirii 

vreunei sume neutilizate la finalul perioadei prevăzute la articolul 3. 

 

Dacă există profit, acesta va fi scăzut proporțional cu rata finală a rambursării costurilor 

eligibile reale aprobate de statul membru (în comparație cu suma calculată ca urmare a 

etapelor 1 și 2). 

 

 

5.3.4  Etapa 4 — Reducerea rezultată din erori substanțiale, nereguli, fraudă sau 

încălcarea gravă a obligațiilor — Valoare redusă a grantului — Calcul 

 

În cazul în care grantul este redus (a se vedea articolul 27), statul membru va calcula valoarea 

redusă a grantului prin scăderea valorii reducerii (calculată proporțional cu gravitatea erorilor, 

a neregulilor, a fraudei sau a încălcării obligațiilor, în conformitate cu articolul 27.2) din 

valoarea maximă a grantului prevăzută la articolul 5.1. 

 

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

 

- suma obținută în urma etapelor 1-3 sau  

 

- valoarea redusă a grantului obținută în urma etapei 4.  

 

5.4  Valoarea finală revizuită a grantului — Calcul 

 

Dacă – după efectuarea plății soldului (în special, după verificări, audituri sau investigații; a 

se vedea articolul 17) –, statul membru respinge costurile (a se vedea articolul 26) sau reduce 

grantul (a se vedea articolul 27), aceasta va calcula „valoarea finală revizuită a grantului” 

pentru acțiune.  

  

Această valoare este calculată de statul membru pe baza constatărilor, după cum urmează:  

 

- în cazul respingerii costurilor: prin aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile 

revizuite aprobate de statul membru pentru acțiune; 
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- în cazul reducerii grantului: prin scăderea valorii reducerii (calculată proporțional cu 

gravitatea erorilor, a neregulilor, a fraudei sau a încălcării obligațiilor, în conformitate 

cu articolul 27.2) din valoarea maximă a grantului indicată la articolul 5.1.  

 

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

pentru acțiune va fi valoarea cea mai mică dintre cele două valori menționate mai sus.  

 

ARTICOLUL 6 — COSTURILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE  

 

6.1 Condiții generale de eligibilitate a costurilor  

 

„Costurile eligibile” sunt costurile care îndeplinesc următoarele criterii:  

 

(a) pentru costurile reale: 

 

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

 

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

costurilor aferente depunerii [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe 

perioade de raportare și plăți intermediare: raportului periodic pentru ultima 

perioadă de raportare și] raportului final (a se vedea articolul 15) și a 

studiului de evaluare a rezultatelor măsurilor derulate (a se vedea articolul 14);  

 

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

 

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

fie necesare pentru punerea în aplicare a acesteia; 

 

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

evidențele contabile ale beneficiarului în conformitate cu standardele contabile 

aplicabile în țara în care este stabilit beneficiarul și cu practicile obișnuite ale 

beneficiarului de contabilizare a costurilor;   

 

(vi) trebuie să respecte dreptul național aplicabil impozitelor, ocupării forței de 

muncă și securității sociale și 

 

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

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

 

(b) pentru costurile pe bază de rată fixă:  

 

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

 

(ii) costurile (costurile reale) la care se aplică rata fixă trebuie să respecte 

condițiile de eligibilitate stabilite în prezentul articol. 

 

6.2 Condiții specifice de eligibilitate a costurilor  
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Costurile sunt eligibile dacă respectă condițiile generale (a se vedea mai sus) și condițiile 

specifice stabilite în continuare pentru fiecare dintre următoarele categorii bugetare: 

 

A. costuri directe cu personalul;  

B. costuri directe de subcontractare;  

C. alte costuri directe; 

D. costuri indirecte. 

 

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

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

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

 

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

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

 

A. Costurile directe cu personalul  

 

Tipurile de costuri eligibile cu personalul  

 

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

beneficiar în baza unui contract de muncă (sau a unui act de numire echivalent) și care este 

afectat acțiunii [„costuri cu angajații (sau costuri echivalente)”]. Acestea trebuie să se 

limiteze la salarii, la contribuțiile la asigurările sociale, la impozite și la alte costuri incluse în 

remunerație, dacă acestea derivă din dreptul național sau din contractul de muncă (sau dintr-

un act de numire echivalent).  

 

Beneficiarul poate include, de asemenea, remunerația suplimentară pentru personalul 

afectat acțiunii (inclusiv plățile efectuate în baza contractelor suplimentare, indiferent de 

natura acestora), dacă:  

 

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

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

expertiză; 

 

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

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

 

A.2 Costurile cu persoanele fizice care lucrează în baza unui contract în regim de 

gestiune directă încheiat cu beneficiarul, altul decât un contract de muncă, sau cu 

persoanele fizice care sunt detașate de un terț în schimbul unei plăți sunt considerate 

costuri eligibile cu personalul dacă:  

 

(a) persoana lucrează conform instrucțiunilor beneficiarului și, cu excepția cazului în care 

se convine altfel cu beneficiarul, la sediul beneficiarului; 

 

(b) rezultatul activității desfășurate aparține beneficiarului și 
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(c) costurile nu diferă în mod semnificativ de cele cu personalul care execută sarcini 

similare în baza unui contract de muncă încheiat cu beneficiarul.  

 

Calculul 

 

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

 

- pentru persoanele care lucrează exclusiv în cadrul acțiunii:  

 

{tariful lunar pentru persoana în cauză 

 

înmulțit cu  

 

numărul lunilor efectiv lucrate în cadrul acțiunii}. 

 

Lunile declarate pentru aceste persoane nu pot fi declarate pentru niciun alt grant UE. 

 

„Tariful lunar” se calculează după cum urmează: 

 
{costurile anuale cu personalul pentru persoana în cauză  

 

împărțite la  

 

12} 
 

folosind costurile cu personalul pentru fiecare exercițiu financiar complet acoperit de 

perioada de raportare vizată. Dacă un exercițiu financiar nu este închis la finalul perioadei de 

raportare, beneficiarul trebuie să utilizeze tariful lunar din ultimul exercițiu financiar închis 

disponibil. 

 

- pentru toate celelalte persoane:  

 

{tariful zilnic pentru persoana în cauză 

 

înmulțit cu  

 

numărul efectiv de zile lucrate în cadrul acțiunii (rotunjite în plus sau în minus la cea mai apropiată 

jumătate de zi)}. 

 

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

se vedea articolul 13).  

 

Numărul total de zile declarat în granturile UE pentru o persoană și pentru o perioadă de un 

an nu poate depăși numărul anual de zile productive utilizat pentru calculul tarifului zilnic. 

Prin urmare, numărul maxim de zile care poate fi declarat pentru grant este de: 

 
{numărul anual de zile productive pentru anul în cauză (a se vedea mai jos) 

 

minus 
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numărul total de zile declarat de beneficiar, pentru persoana respectivă și pentru anul 

respectiv, pentru alte granturi UE}. 

 

„Tariful zilnic” se calculează după cum urmează: 

 
{costurile anuale cu personalul pentru persoana în cauză  

 

împărțite la  

 

numărul anual de zile productive individuale} 
 

folosind costurile cu personalul și numărul zilelor productive anuale pentru fiecare exercițiu 

financiar complet acoperit de perioada de raportare vizată. Dacă un exercițiu financiar nu este 

închis la finalul perioadei de raportare, beneficiarul trebuie să utilizeze tariful zilnic din 

ultimul exercițiu financiar închis disponibil.  

 

„Numărul anual de zile productive individuale” reprezintă numărul total de zile efectiv 

lucrate de persoana în cauză pe parcursul unui an. Acesta nu poate include vacanțe și alte 

absențe (precum concediul medical, concediul de maternitate, concediul special etc.). Cu 

toate acestea, poate include orele suplimentare și timpul petrecut în reuniuni, sesiuni de 

formare și alte activități similare.  

 

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

pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă plătită de beneficiar, dacă nu este un organism 

public care acționează în calitate de autoritate publică] sunt eligibile dacă sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la articolul 10.1.1. 

 

C. Alte costuri directe  

 

C.1 Costurile de călătorie și diurnele aferente [inclusiv taxele și impozitele aferente, 

precum taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă plătită de beneficiar, dacă nu este un 

organism public care acționează în calitate de autoritate publică] sunt eligibile dacă sunt 

conforme cu practicile obișnuite ale beneficiarului privind călătoriile. 

 

C.2 Costurile de amortizare a echipamentelor, a infrastructurii sau a altor active (noi 

sau de ocazie), astfel cum sunt înregistrate în conturile beneficiarului, sunt eligibile dacă 

activele în cauză au fost achiziționate în conformitate cu articolul 9.1.1 și amortizate în 

conformitate cu standardele contabile internaționale și cu practicile contabile obișnuite ale 

beneficiarului. 

 

Costurile cu închirierea sau cu luarea în leasing a echipamentelor, a infrastructurii sau a 

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

nedeductibilă plătită de beneficiar, dacă nu este un organism public care acționează ca o 

autoritate publică] sunt, de asemenea, eligibile dacă nu depășesc costurile de amortizare a 

echipamentelor, a infrastructurii sau a activelor similare și dacă nu includ niciun comision de 

finanțare.  

 

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

acțiunii și ratei de utilizare efective în scopul acțiunii. 
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C.3 Costurile aferente altor bunuri și servicii [inclusiv taxele și impozitele aferente, 

precum taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă plătită de beneficiar, dacă nu este un 

organism public care acționează ca o autoritate publică] sunt eligibile dacă sunt achiziționate 

în mod specific pentru acțiune și în conformitate cu articolul 9.1.1. 

 

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

protejarea rezultatelor, certificatele privind situațiile financiare (dacă acestea sunt prevăzute 

de acord), traducerile și publicațiile. 

 

D. Costuri indirecte  

 

Costurile indirecte sunt eligibile dacă sunt declarate pe baza ratei fixe de 4 % din costurile 

eligibile cu personalul (a se vedea articolul 5.2 punctul A de mai sus).  

 

Dacă primește un grant de funcționare
5
 finanțat din bugetul UE, beneficiarul nu poate să 

declare costurile indirecte pentru perioada acoperită de grantul de funcționare. 

  

6.3 Condițiile de eligibilitate pentru costurile suportate de entitățile afiliate  

 

Nu se aplică 

 

6.4 Costuri neeligibile 

 

„Costurile neeligibile” sunt: 

 

(a) costurile care nu respectă condițiile menționate mai sus (articolele 6.1-6.3), în special: 

 

(i) costurile legate de rentabilitatea capitalului; 

 

(ii) costurile aferente datoriei și serviciului datoriei; 

 

(iii) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare; 

 

(iv) dobânda datorată;  

 

(v) creanțele îndoielnice;  

 

(vi) pierderile cauzate de schimbul valutar; 

 

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

966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare 

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

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

funcționare” înseamnă contribuția financiară directă, acordată ca donație din buget pentru a finanța 

funcționarea unui organism care urmărește un obiectiv de interes general al UE sau un obiectiv care se 

înscrie în cadrul unei politici a UE și sprijină politica respectivă. 
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(vii) comisioanele bancare percepute de banca beneficiarului pentru transferurile 

din partea statului membru;  

 

(viii) cheltuielile excesive sau nechibzuite; 

 

(ix) TVA-ul deductibil; 

 

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

vedea articolul 33);  

 

(xi) contribuțiile în natură furnizate de terți; 

 

(b) costurile declarate în cadrul unui alt grant UE finanțat din bugetul UE, în special 

costurile indirecte dacă beneficiarul primește deja un grant de funcționare finanțat din 

bugetul UE în aceeași perioadă; 

 

(c) costurile cu personalul unei administrații naționale (sau locale) pentru activități care 

fac parte din activitățile normale ale administrației (și anume care nu sunt desfășurate 

numai datorită grantului); 

 

(d) costurile (în special de călătorie și diurnele) cu personalul sau cu reprezentanții 

instituțiilor, organismelor sau agențiilor UE; 

 

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

lucru și din cererea de propuneri
6
: [a se introduce denumirea categoriei de costuri 

excluse]]. 

 

6.5 Consecințele declarării de costuri neeligibile 

 

Costurile declarate care sunt neeligibile vor fi respinse (a se vedea articolul 26).  

 

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 

 

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 

 

                                                 
6   Dacă nu există nicio cerere de propuneri, a se citi „invitație pentru depunerea unei propuneri”. 
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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 încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol, 

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27).  

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 8 — RESURSE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ACȚIUNII — 

TERȚII IMPLICAȚI ÎN ACȚIUNE 

 

Beneficiarul trebuie să dispună de resursele necesare punerii în aplicare a acțiunii.  

 

Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate:  

 

- să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii (a se vedea articolul 9);  

 

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

(a se vedea articolul 10). 

 

În aceste cazuri, beneficiarul este singurul responsabil față de statul membru pentru punerea 

în aplicare a acțiunii. 

 

ARTICOLUL 8A — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

BENEFICIARII CARE NU PRIMESC FINANȚARE DIN PARTEA 

UE 

 

Nu se aplică 

 

ARTICOLUL 9 — ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI, LUCRĂRI SAU SERVICII 

 

9.1  Norme privind achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii 

 

9.1.1 Dacă este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, beneficiarul poate să 

achiziționeze bunuri, lucrări sau servicii.  

 

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

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

interese (a se vedea articolul 20).  

 

Beneficiarul trebuie să se asigure că statul membru, Comisia, Curtea de Conturi Europeană și 

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

articolelor 17 și 18 și față de contractanții săi. 
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9.1.2.  Dacă un beneficiar este un „organism de drept public” în sensul Directivei 

2004/18/CE
7
 (sau 2014/24/UE8), acesta trebuie să respecte legislația națională aplicabilă 

privind achizițiile publice. 

 

9.2  Consecințele neconformării 

 

Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 9.1.1, 

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

(a se vedea articolul 26). 

 

Dacă beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 9.1.2, 

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27). 

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 10 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

SUBCONTRACTANȚI 

 

10.1 Norme de subcontractare a sarcinilor acțiunii 

 

10.1.1 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 20).  

 

De asemenea, subcontractele pot fi atribuite unor entități care au o legătură structurală cu 

beneficiarul
9

, dar numai dacă prețul este limitat la costurile suportate efectiv de către entitate 

(și anume fără nicio marjă de profit). 

 

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

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

în anexa 2. Subcontractele pentru entitățile care au o legătură structurală cu beneficiarul 

trebuie detaliate în anexa 1. 

 

Cu toate acestea, statul membru poate să aprobe subcontracte care nu sunt specificate în 

anexele 1 și 2 fără modificări (a se vedea articolul 39), dacă: 

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

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

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

publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65). 
9  „Entitățile care au o legătură structurală cu beneficiarul” sunt entități care au o legătură cu beneficiarul, 

în special, o legătură juridică sau de capital, care nu este nici limitată la acțiune și nici stabilită în scopul unic 

al punerii sale în aplicare.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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- acestea sunt justificate în mod special în raportul tehnic [periodic] și  

 

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

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

egal al solicitanților. 

 

Beneficiarul trebuie să se asigure că statul membru, Comisia, Curtea de Conturi Europeană și 

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

articolelor 17 și 18 și față de subcontractanții săi. 

 

În plus, beneficiarul trebuie să se asigure că subcontractanții țin evidențe contabile cu 

costurile lor. 

 

10.1.2 Beneficiarul trebuie să se asigure că obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 20, 

21, 22 și 30 se aplică și subcontractanților. 

 

Dacă un beneficiar este un „organism de drept public” în sensul Directivei 2004/18/CE (sau 

2014/24/UE), acesta trebuie să respecte legislația națională aplicabilă privind achizițiile 

publice. 

 

10.2  Consecințele neconformării 

 

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

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

respinse (a se vedea articolul 26). 

 

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

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27).  

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 11 — EXECUTAREA SARCINILOR ACȚIUNII DE CĂTRE 

ENTITĂȚI AFILIATE  

 

Nu se aplică 

 

ARTICOLUL 11A — SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT TERȚILOR  

 

Nu se aplică 

 

 

SECȚIUNEA 2  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LEGATE DE GESTIONAREA 

GRANTULUI  

 

ARTICOLUL 12 — OBLIGAȚIA GENERALĂ PRIVIND INFORMAREA 
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12.1 Obligația generală de a furniza informații la cerere  

 

Beneficiarul trebuie să furnizeze – în timpul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – orice 

informație solicitată pentru verificarea eligibilității costurilor, a punerii în aplicare 

corespunzătoare a acțiunii, precum și a respectării altor eventuale obligații prevăzute în acord.  

 

12.2 Obligația de actualizare a informațiilor și de informare cu privire la 

evenimentele și circumstanțele care ar putea să afecteze acordul 

 

Beneficiarul trebuie să țină la zi informațiile înregistrate în „Registrul beneficiarului” de pe 

portalul participanților, în special denumirea sa, adresa, reprezentanții legali, forma juridică și 

tipul de organizație. 

 

Beneficiarul trebuie să informeze imediat statul membru cu privire la oricare dintre 

următoarele:  

 

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

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

 

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

proprietate; 

 

(b) circumstanțe care afectează: 

 

(i) decizia de acordare a grantului sau 

 

(ii) respectarea cerințelor specificate în acord. 

 

12.3 Consecințele neconformării  

 

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

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27).  

 

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

capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 13 — PĂSTRAREA EVIDENȚELOR — DOCUMENTE 

JUSTIFICATIVE 

 

13.1 Obligația de a păstra evidențe și alte documente justificative 

 

Beneficiarul și subcontractanții trebuie – pentru o perioadă de trei ani de la plata soldului – 

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

corespunzătoare a acțiunii și costurile pe care le declară eligibile.  

 

El trebuie să le pună la dispoziție la cerere (a se vedea articolul 12) sau în contextul 

verificărilor, auditurilor sau investigațiilor (a se vedea articolul 17).  
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Dacă sunt în curs verificări, audituri, investigații, litigii sau alte reclamații privind acordul (a 

se vedea articolul 17), beneficiarul și subcontractanții trebuie să păstreze evidențele și alte 

documente justificative până la finalizarea acestor proceduri. 

 

Beneficiarul și subcontractanții trebuie să păstreze documentele originale. Documentele 

digitale și digitalizate sunt considerate originale dacă sunt autorizate de legislația națională 

aplicabilă. Statul membru poate să accepte documente care nu sunt originale în cazul în care 

consideră că respectivele documente oferă un nivel comparabil de încredere.   

 

13.1.1 Evidențe și alte documente justificative privind punerea în aplicare tehnică 

 

Beneficiarul și subcontractanții trebuie să păstreze evidențele și alte documente justificative 

cu privire la punerea în aplicare tehnică a acțiunii în conformitate cu standardele acceptate în 

domeniul respectiv. 

 

13.1.2 Evidențe și alte documente de justificare a costurilor declarate 

 

Beneficiarul și subcontractanții trebuie să păstreze evidențele și documentele care justifică 

costurile declarate, în special următoarele: 

 

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

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

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

control intern ale beneficiarului și ale subcontractanților trebuie să permită 

reconcilierea directă între sumele declarate, sumele înregistrate în evidențele sale și 

sumele menționate în documentele justificative; 

 

(b) pentru costurile pe bază de rată fixă: evidențe și alte documente justificative 

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

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

documente justificative (precum situațiile contabile) pentru a dovedi suma declarată la 

o rată fixă. 

 

În plus, pentru costurile cu personalul (declarate drept costuri reale), beneficiarul trebuie să 

păstreze fișele de pontaj aferente numărului de zile declarat. Fișele de pontaj trebuie să fie în 

scris și aprobate de persoanele care lucrează în cadrul acțiunii și de supraveghetorii acestora, 

cel puțin lunar. În absența unor fișe de pontaj fiabile cuprinzând numărul de zile lucrate în 

cadrul acțiunii, statul membru poate să accepte dovezi alternative care justifică numărul de 

zile declarat, în cazul în care consideră că acestea prezintă un grad adecvat de încredere.  

 

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

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

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

 

13.2 Consecințele neconformării  

 

Dacă beneficiarul și subcontractanții încalcă oricare dintre obligațiile care le revin în temeiul 

prezentului articol, costurile insuficient justificate vor fi considerate neeligibile (a se vedea 
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articolul 6) și vor fi respinse (a se vedea articolul 26), iar grantul poate fi redus (a se vedea 

articolul 27).  

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 14 — PREZENTAREA REZULTATELOR 

 

14.1. Obligația de a prezenta rezultatele  

 

[OPȚIUNE implicită: Beneficiarul trebuie să prezinte „rezultatele” identificate în anexa 1.] 

 

[OPȚIUNE dacă un stat membru ar necesita monitorizare permanentă: Beneficiarul 

trebuie să prezinte „rezultatele” specificate în anexa 1, conform calendarului și condițiilor 

stabilite în anexa 8.]  

 

14.2 Consecințele neconformării 

 

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

prezentului articol, statul membru poate să aplice oricare dintre măsurile descrise în capitolul 

6. 

 

ARTICOLUL 15 — RAPORTARE — CERERI DE PLATĂ 

 

15.1 Obligația de a prezenta rapoarte  

 

Beneficiarul trebuie să prezinte statului membru (a se vedea articolul 36) raportul (rapoartele) 

tehnic(e) și financiar(e) indicat(e) la prezentul articol. [OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o 

perioadă de raportare și fără NICIO plată intermediară: Acest raport include] 

[OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: 

Aceste rapoarte includ] cererea (cererile) de plată și trebuie elaborate folosind formularele și 

modele atunci când sunt furnizate.  

 

15.2 Perioade de raportare 

 

Acțiunea [OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o perioadă de raportare și fără NICIO plată 

intermediară: are o „perioadă de raportare”
 10

][OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni cu mai multe 

perioade de raportare și plăți intermediare: este împărțită în următoarele „perioade de 

raportare”
11

]: 

 

 - Perioada de raportare 1: începând cu luna 1 până în luna [X]  

 [- Perioada de raportare 2: începând cu luna [X+1] până în luna [Y] 

- Perioada de raportare 3: începând cu luna[Y+1] până în luna [Z]] 

 

                                                 
10 Durează 12 luni. 
11 Fiecare durează 12 luni. 
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[OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o perioadă de raportare și fără NICIO plată 

intermediară: 15.3 Rapoartele periodice — Cererile de plăți intermediare 

  

Nu se aplică 

 

15.4 Raportul final — Cererea de plată a soldului 

 

Beneficiarul trebuie să prezinte – în termen de 90 de zile de la sfârșitul perioadei de 

raportare – un raport final care include cererea de plată a soldului. 

 

Raportul final trebuie să includă următoarele: 

 

(a) un „raport tehnic final” (a se vedea anexa 7) incluzând: 

 

(i) o prezentare generală a punerii în aplicare a acțiunii, inclusiv rezultatele 

menționate în anexa 1.  

 

Acest raport trebuie să folosească indicatorii de realizări, de rezultate și de 

impact indicați în anexa 1 și să includă explicații care să justifice diferențele 

dintre activitățile preconizate a fi desfășurate conform anexei 1 și cele 

desfășurate efectiv;  

 

(ii) un rezumat destinat publicării; 

 

(b) un „raport financiar final” care să cuprindă:  

 

(i) o „situație financiară individuală” (a se vedea anexa 4) din partea 

beneficiarului, aferentă perioadei de raportare. 

 

Situația financiară individuală trebuie să detalieze costurile eligibile 

(costurile reale și costurile pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) pentru 

fiecare categorie bugetară (a se vedea anexa 2). 

 

Beneficiarul trebuie să declare toate costurile eligibile, chiar dacă – în ceea 

ce privește costurile reale și costurile pe bază de rată fixă – acestea depășesc 

sumele indicate în bugetul estimat (a se vedea anexa 2). Sumele care nu sunt 

declarate în situația financiară individuală nu vor fi luate în calcul de statul 

membru. 

 

În situația financiară individuală trebuie detaliate și veniturile acțiunii 

specifice (a se vedea articolul 5.3.3). 

 

Beneficiarul trebuie să certifice că: 

 

- informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate; 

 

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

 



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

 

Model de acord de grant: MAG Agri Promo Simplu — Mono: V2.0 – 16 ianuarie 2018 

 
 

 

24 

 

- costurile pot să fie justificate prin evidențe și documente justificative 

adecvate (a se vedea articolul 13) care vor fi prezentate la cerere (a se 

vedea articolul 12) sau în contextul verificărilor, auditurilor și 

investigațiilor (a se vedea articolul 17) și  

 

- faptul că toate veniturile au fost declarate (a se vedea articolul 5.3.3); 

 

(ii) cererea de plată a soldului; 

 

(iii) un „certificat privind situațiile financiare” (elaborat în conformitate cu 

standardele de audit internaționale și susținut de raportul de audit și în 

conformitate cu anexa 5) pentru beneficiar, dacă: 

 

- este solicitată o contribuție totală de 325 000 EUR sau mai mult drept 

rambursare a costurilor reale și  

 

- contribuția maximă a UE indicată pentru beneficiar în bugetul estimat (a 

se vedea anexa 2) drept rambursare a costurilor reale este de 750 000 

EUR sau mai mult; 

 

(iv) copii ale facturilor și ale documentelor justificative relevante care atestă 

eligibilitatea costurilor în cazul în care certificatul menționat la punctul (iii) 

nu este necesar; 

 

(c) un studiu de evaluare a rezultatelor măsurilor de promovare și de informare 

desfășurate de un organism extern independent, care să folosească indicatorii de 

impact din anexa 1. 

 

[OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: 

15.3 Rapoartele periodice — Cererile de plăți intermediare 

 

Beneficiarul trebuie să depună un raport periodic în termen de 60 de zile de la finalul 

fiecărei perioade de raportare.  

 

Raportul periodic trebuie să includă următoarele: 

 

(a) un „raport tehnic periodic” (a se vedea anexa 6) incluzând:  

 

(i) o explicație privind acțiunile derulate de beneficiar și o prezentare generală 

a progresului înregistrat în vederea atingerii obiectivelor acțiunii, inclusiv 

rezultatele identificate în anexa 1.  

 

Acest raport trebuie să folosească indicatorii de realizări și de rezultate 

indicați în anexa 1 și să includă explicații care să justifice diferențele dintre 

activitățile preconizate a fi desfășurate și rezultatele scontate conform anexei 

1 și activitățile desfășurate și rezultatele obținute efectiv;  
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(ii) copii ale tuturor materialelor și elementelor vizuale utilizate care nu au fost 

deja transmise statului membru; 

 

(b) un „raport financiar periodic” care să conțină: 

 

(i) o „situație financiară individuală” (a se vedea anexa 4) din partea 

beneficiarului, aferentă perioadei de raportare vizate. 

 

Situația financiară individuală trebuie să detalieze costurile eligibile 

(costurile reale și costurile pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) pentru 

fiecare categorie bugetară (a se vedea anexa 2). 

 

Beneficiarul trebuie să declare toate costurile eligibile, chiar dacă – în ceea 

ce privește costurile reale și costurile pe bază de rată fixă – acestea depășesc 

sumele indicate în bugetul estimat (a se vedea anexa 2). Sumele care nu sunt 

declarate în situația financiară individuală nu vor fi luate în calcul de statul 

membru. 

 

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

raportare, aceasta poate să fie inclusă în raportul financiar periodic aferent 

următoarei perioade de raportare. 

 

În situațiile financiare individuale aferente ultimei perioade de raportare, 

trebuie detaliate și veniturile acțiunii (a se vedea articolul 5.3.3). 

 

Beneficiarul trebuie să certifice că: 

 

- informațiile furnizate sunt complete, fiabile și adevărate; 

 

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

 

- costurile pot să fie justificate prin evidențe și documente justificative 

adecvate (a se vedea articolul 13) care vor fi prezentate la cerere (a se 

vedea articolul 12) sau în contextul verificărilor, auditurilor și 

investigațiilor (a se vedea articolul 17) și  

 

- pentru ultima perioadă de raportare: faptul că toate veniturile au fost 

declarate (a se vedea articolul 5.3.3); 

 

(ii) un „certificat privind situațiile financiare” (elaborat în conformitate cu 

standardele de audit internaționale și susținut de raportul de audit și în 

conformitate cu anexa 5) pentru beneficiar, dacă: 

 

- suma plăților pe care le solicită drept rambursare a costurilor reale 

este de 325 000 EUR sau mai mult și  
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- contribuția maximă a UE indicată, pentru beneficiar, în bugetul 

estimat (a se vedea anexa 2) drept rambursare a costurilor reale este 

de 750 000 EUR sau mai mult; 

 

(iii) copii ale facturilor și ale documentelor justificative relevante care atestă 

eligibilitatea costurilor în cazul în care certificatul menționat la punctul (ii) 

nu este necesar; 

 

(iv) și care include – cu excepția ultimei perioade de raportare – cererea de plată 

intermediară. 

 

15.4 Raportul final — Cererea de plată a soldului 

 

Pe lângă raportul periodic aferent ultimei perioade de raportare, beneficiarul trebuie să 

depună raportul final în termen de 90 de zile de la finalul ultimei perioade de raportare. 

 

Raportul final trebuie să includă următoarele: 

 

(a) un „raport tehnic final” (a se vedea anexa 7) incluzând: 

 

(i) o prezentare de ansamblu a activităților desfășurate și a rezultatului obținut 

de acțiune folosind, în special, indicatorii de impact indicați în anexa 1; 

 

(ii) un rezumat destinat publicării; 

 

(b) un „raport financiar final” incluzând o „situație financiară rezumativă finală” care 

consolidează situațiile financiare individuale pentru toate perioadele de raportare și 

care include cererea de plată a soldului și  

 

(c) un studiu de evaluare a rezultatelor măsurilor de promovare și de informare 

desfășurate de un organism extern independent, care să folosească indicatorii de 

impact din anexa 1.  

 

15.5 Informații cu privire la cheltuielile cumulative suportate  

 

Nu se aplică 

 

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

 

Situațiile financiare trebuie întocmite în euro, iar, în cazul statelor membre care nu fac parte 

din zona euro, și în moneda națională a acestora. 

 

Pentru conversia cheltuielilor, realizată de beneficiar sau de subcontractanți înainte de etapa 

declarării către Comisie, statul membru stabilește rata de schimb aplicabilă în conformitate cu 

normele naționale.  

 

15.7 Limba utilizată în rapoarte 
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Raportul (rapoartele) (inclusiv situațiile financiare) trebuie să fie prezentat(e) în limba în care 

este redactat acordul. 

 

15.8 Consecințele neconformării  

 

Dacă raportul (rapoartele) prezentat(e) nu respectă dispozițiile prezentului articol, statul 

membru poate să suspende termenul-limită de plată (a se vedea articolul 31) și să aplice 

oricare dintre celelalte măsuri descrise în capitolul 6. 

 

În cazul în care beneficiarul își încalcă obligația de prezentare a raportului (rapoartelor) și nu 

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

statul membru poate rezilia acordul (a se vedea articolul 34) sau poate aplica oricare dintre 

celelalte măsuri descrise în capitolul 6. 

 

  

ARTICOLUL 16 — PLĂȚILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ  

 

16.1 Plăți care trebuie efectuate   

 

Următoarele plăți vor fi efectuate către beneficiar: 

 

- o plată de prefinanțare; 

 

- [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: 

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

intermediară (a se vedea articolul 15) și] 

 

-  o plată a soldului, pe baza cererii de plată a soldului (a se vedea articolul 15). 

 

16.2 Plata de prefinanțare — Valoare — Garanția de prefinanțare 

 

Scopul prefinanțării este de a furniza beneficiarului un fond de rulment.  

 

Aceasta rămâne proprietatea UE până la plata soldului. 

 

Valoarea plății de prefinanțare va fi de [a se introduce suma (a se introduce suma în litere)
 

12
] EUR.  

 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, beneficiarul poate să 

prezinte o cerere pentru o plată de prefinanțare statului membru vizat, alături de o garanție 

financiară în valoare egală cu suma prefinanțării, în conformitate cu capitolul IV din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei
13

. 

                                                 
12 Prefinanțarea nu poate depăși 20 % din valoarea maximă a grantului. 
13 Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte 
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[OPȚIUNE pentru beneficiarii stabiliți în state membre care primesc asistență financiară 

în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014: Beneficiarul 

stabilit în state membre care primesc asistență financiară poate depune cerere pentru plata 

de prefinanțare în două părți: pentru prima parte trebuie depusă o cerere în termenul-limită 

indicat la paragraful anterior, iar cererea pentru partea rămasă a prefinanțării poate fi 

depusă numai după ce prima parte a prefinanțării a fost plătită.] 

 

Statul membru va efectua – cu excepția cazului în care se aplică articolul 32 – plata de 

prefinanțare către beneficiar în termen de 30 de zile fie începând cu 10 zile înainte de data de 

începere a acțiunii (a se vedea articolul 3), fie de la data primirii garanției de prefinanțare, 

luându-se în considerare data cea mai recentă.   

  

16.3 Plăți intermediare — Valoare — Calcul 

 

[OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o perioadă de raportare și fără NICIO plată 

intermediară: Nu se aplică] 

 

 [OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: 

Plățile intermediare rambursează costurile eligibile suportate pentru punerea în aplicare a 

acțiunii pe parcursul perioadelor de raportare corespunzătoare. 

 

Statul membru va plăti beneficiarului suma datorată ca plată intermediară în termen de 60 

de zile de la primirea raportului periodic (a se vedea articolul 15.3), cu excepția cazului în 

care se aplică articolul 31 sau 32. 

 

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

recunoașterea conformității, autenticității, integralității sau corectitudinii conținutului său. 

 

Suma datorată ca plată intermediară este calculată de statul membru în următoarele etape: 

 

Etapa 1 — Aplicarea ratei de rambursare 

 

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

 

16.3.1 Etapa 1 —Aplicarea ratei de rambursare  

 

Rata de rambursare (a se vedea articolul 5.2) este aplicată costurilor eligibile (costuri reale 

și costuri pe bază de rată fixă; a se vedea articolul 6) declarate de beneficiar (a se vedea 

articolul 15) și aprobate de statul membru (a se vedea mai sus) pentru perioada de raportare 

vizată. 

 

16.3.2 Etapa 2 — Limitarea la 90 % din valoarea maximă a grantului 

 

                                                                                                                                                        
organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 

255, 28.8.2014, p. 18). 
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Valoarea totală a plăților de prefinanțare și intermediare nu trebuie să depășească 90 % din 

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

intermediare va fi calculată după cum urmează:  

 

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

 

minus 

 

{plata de prefinanțare și plățile intermediare anterioare}}.] 

 

16.4 Plata soldului — Valoare — Calcul  

 

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 28).  

 

Dacă valoarea totală a plăților anterioare este mai mică decât valoarea finală a grantului, 

statul membru va achita soldul în termen de 60 de zile de la primirea raportului final (a se 

vedea articolul 15.4), cu excepția cazului în care se aplică articolul 31 sau 32. 

 

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

recunoașterea conformității, autenticității, integralității sau corectitudinii conținutului său. 

 

Valoarea datorată drept sold este calculată de statul membru prin scăderea 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}}. 

 

Dacă soldul este pozitiv, acesta va fi plătit beneficiarului. 

 

Cu toate acestea, suma care urmează să fie plătită poate să fie compensată — fără acordul 

beneficiarului — cu orice altă sumă datorată de beneficiar Comisiei în temeiul bugetului UE, 

în limitele contribuției maxime a UE indicate în bugetul estimat pentru respectivul beneficiar 

(a se vedea anexa 2). 

 

Dacă soldul este negativ, acesta va fi recuperat de la beneficiar (a se vedea articolul 28).  

 

16.5 Notificarea sumelor datorate  
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Când efectuează plățile, statul membru va notifica în mod oficial beneficiarului suma 

datorată, specificând dacă aceasta este [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de 

raportare și plăți intermediare: o plată intermediară sau] plata soldului.  

 

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

 

În cazul unei reduceri a grantului sau al recuperării unor sume plătite necuvenit, notificarea 

va fi precedată de procedura contradictorie prevăzută la articolele 27 și 28.  

 

16.6 Moneda utilizată pentru plăți  

 

Nu se aplică 

 

16.7 Plățile către beneficiar  

 

Plățile vor fi efectuate către beneficiar.  

 

Plățile către beneficiar vor elibera statul membru de obligația de plată care îi revine.  

 

16.8 Contul bancar destinat plăților  

 

Toate plățile vor fi efectuate în următorul cont bancar: 

 

Numele băncii: […]  

 

Numele complet al titularului contului: […]  

Numărul de cont complet (inclusiv codurile bancare): […]  

[Codul IBAN: […]]
14

 

 

16.9 Costurile aferente transferurilor de plăți  

 

Costurile aferente transferurilor de plăți sunt suportate astfel:  

 

- statul membru suportă comisioanele de transfer percepute de banca sa; 

 

- beneficiarul suportă comisioanele de transfer percepute de banca sa; 

 

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

transferului respectiv. 

 

16.10 Data plății  

 

Plățile realizate de către statul membru se consideră efectuate la data la care sunt debitate în 

contul acestuia.  

 

                                                 
14 Codul BIC sau SWIFT se aplică în cazul țărilor în care nu se aplică codul IBAN. 
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16.11 Consecințele neconformării 

 

16.11.1 În cazul în care statul membru nu plătește până la termenele de plată stabilite (a se 

vedea mai sus), se aplică prevederile articolului 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 

907/2014 al Comisiei.  

 

16.11.2 Nu se aplică 

 

ARTICOLUL 17 — VERIFICĂRI, ANALIZE, AUDITURI ȘI INVESTIGAȚII — 

EXTINDEREA CONSTATĂRILOR 

 

17.1 Verificările, analizele și auditurile efectuate de statul membru și de Comisie 

 

17.1.1 Dreptul statului membru de a efectua verificări 

 

Statul membru 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.  

 

De asemenea, statul membru poate să solicite informații suplimentare în conformitate cu 

articolul 12.  

 

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

solicitat, inclusiv în format electronic. 

 

17.1.2 Dreptul de a efectua analize  

 

Nu se aplică 

 

17.1.3  Dreptul Comisiei de a efectua audituri 

 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
15

 și în conformitate cu prevederile și 

procedurile sale, Comisia poate derula verificări la fața locului pentru a determina dacă 

cheltuielile au fost realizate în conformitate cu legislația Uniunii. 

 

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

 

În temeiul Regulamentelor nr. 883/2013
16

 și nr. 2185/96
17

 (și în conformitate cu prevederile 

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

                                                 
15  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).  
16  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). 
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moment pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – să efectueze investigații, 

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

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

UE.  

 

17.3 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. 966/2012
18

, Curtea de Conturi Europeană 

poate – în orice moment pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii sau ulterior – să efectueze 

audituri. 

 

Curtea de Conturi Europeană are drept de acces în scopul verificărilor și auditurilor. 

 

17.4 Verificări, analize, audituri și investigații pentru organizații internaționale  

 

Nu se aplică 

 

17.5 Consecințele constatărilor în urma verificărilor, analizelor, auditurilor și 

investigațiilor — Extinderea constatărilor 

 

17.5.1  Constatări în cazul prezentului grant 

 

Constatările în urma verificărilor, auditurilor sau investigațiilor efectuate în contextul 

prezentului grant pot să conducă la respingerea costurilor neeligibile (a se vedea articolul 26), 

la reducerea grantului (a se vedea articolul 27), la recuperarea sumelor plătite necuvenit (a se 

vedea articolul 28) sau la oricare dintre celelalte măsuri descrise în capitolul 6.   

 

Respingerea costurilor sau reducerea grantului după efectuarea plății soldului va genera o 

valoare finală revizuită a grantului (a se vedea articolul 5.4). 

 

Constatările în urma verificărilor, auditurilor sau investigațiilor pot să conducă la o solicitare 

de modificare a anexei 1 (a se vedea articolul 39).  

 

Mai mult, constatările unei investigații a OLAF pot să conducă la urmărire penală în temeiul 

legislației naționale. 

 

17.5.2 Constatări în cazul altor granturi  

 

Nu se aplică 

 

                                                                                                                                                        
17  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). 
18  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 

2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului 

(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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17.5.3 Procedură  

 

Nu se aplică 

 

17.6 Consecințele neconformării  

 

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 26).  

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 18 — EVALUAREA IMPACTULUI ACȚIUNII 

 

Nu se aplică 

 

SECȚIUNEA 3 ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII  

 

ARTICOLUL 18a — CONDIȚII PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

INFORMARE ȘI DE PROMOVARE 

 

18a.1  Obligațiile de desfășurare a activităților de informare și de promovare 

 

Beneficiarul trebuie să respecte următoarele condiții când își derulează activitățile de 

informare și de promovare: 

 

(a) să se asigure că măsurile de informare și de promovare sunt obiective, imparțiale și 

nediscriminatorii; 

 

(b) să se asigure că măsurile de informare și de promovare promovează, de asemenea, 

acțiunea UE (a se vedea articolul 22); 

 

(c) pentru mențiunile privind originea produselor promovate: 

 

(i) să se asigure că măsurile de informare și de promovare nu se axează pe 

originea produselor;  

 

- să se asigure că mesajul principal se axează pe UE (și nu pe o origine 

specifică) și, în special, că: 

 

- menționarea originii completează mesajul principal referitor la UE; 

 

- menționarea originii nu încurajează consumatorii să cumpere mărfuri 

naționale numai datorită originii acestora și că se furnizează de asemenea 

informații privind proprietățile particulare ale produsului; 
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- menționarea originii rămâne secundară [și anume textul sau simbolul 

(simbolurile) referitoare la origine este (sunt) [OPȚIUNEA 1 pentru 

acțiuni care vizează măsuri de informare și de promovare în statele 

membre ale UE: mai puțin][OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni care vizează 

măsuri de informare și de promovare în țări din afara UE: nu este (sunt) 

mai] proeminent(e) decât textul sau simbolul (simbolurile) care se referă la 

mesajul principal privind UE];]; 

 

- mesajul principal referitor la UE nu este eclipsat de elemente legate de 

menționarea originii (precum fotografii, culori, simboluri etc.), iar aceste 

elemente apar într-o zonă separată; 

 

(ii) să se asigure că menționarea originii se referă la nivelul național sau la un 

nivel superior (și anume se referă la o zonă supranațională sau la un stat 

membru, dar nu la un nivel inferior) – exceptând cazul în care menționarea 

originii este parte: 

 

- a logoului regiunilor ultraperiferice („logo RUP”)
19

 sau a unui material 

vizual conex; 

 

- a unui sistem de calitate național cu o origine în denumirea sa; 

 

- a unei origini menționate în denumirea unui produs recunoscut în baza 

unuia dintre următoarele sisteme de calitate ale UE: 

 

- denumire de origine protejată (DOP); 

 

- indicație geografică protejată (IGP) sau 

 

- specialități tradiționale garantate (STG)
20

; 

  

(iii) menționarea originii este limitată la materiale vizuale (și anume nu audio); 

 

(d) pentru utilizarea mărcilor:  

 

                                                 
19  A se vedea anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 179/2014 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește registrul operatorilor, valoarea ajutorului pentru comercializarea produselor în afara regiunii, 

logoul, scutirea de taxe de import pentru anumite bovine și finanțarea anumitor măsuri referitoare la 

măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (JO L 63, 

4.3.2014, p. 3). 
20  Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea 

simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile 

tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite 

norme tranzitorii suplimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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(i) să se asigure că măsurile de informare și de promovare nu sunt orientate spre 

marcă; 

 

(ii) să se asigure că – exceptând măsurile de informare și de promovare privind 

sistemele de calitate naționale înregistrate ca marcă – utilizarea mărcilor: 

 

- este limitată: 

 

- la demonstrații sau degustări (la târguri, evenimente între 

întreprinderi, pe site-uri sau la punctul de desfacere) și  

 

- la informații tipărite și materiale promoționale distribuite în 

cadrul acestor demonstrații și degustări; 

 

și 

 

- este conformă cu următoarele: 

 

- se folosesc numai mărci care corespund definiției mărcilor indicate 

la articolele 4 și 66 din Regulamentul nr. 207/2009
21

 sau la 

articolul 2 din Directiva 2008/95/CE
22

; 

 

- afișarea mărcilor nu atenuează mesajul principal referitor la UE și, 

în special: 

 

- afișarea mărcilor rămâne secundară (și anume într-un format 

mai mic decât mesajul principal referitor la UE); 

 

- mesajul principal referitor la UE nu este eclipsat de afișarea 

unor elemente care fac trimitere la mărci (precum fotografii, 

culori, simboluri etc.); 

 

- mărcile sunt limitate la o afișare vizuală (și anume nu audio);  

 

- tuturor membrilor organizației beneficiare li s-au oferit aceleași 

oportunități de a-și afișa mărcile, iar mărcile sunt afișate împreună 

într-un mod la fel de vizibil, într-o zonă separată de cea dedicată 

mesajului principal referitor la UE; 

 

- mărcile sunt afișate după cum urmează: 

 

                                                 
21  Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, 

24.3.2009, p. 1). 
22  Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a 

legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, 8.11.2008, p. 25). 
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- pentru târguri, evenimente între întreprinderi sau puncte de 

desfacere, fie: 

 

- toate mărcile împreună pe un banner afișat pe partea din 

față a mesei standului, bannerul nedepășind 5 % din 

suprafața totală a părții din față a acestei mese (sau 

proporțional mai puțin în cazul în care se menționează mai 

puțin de 5 mărci),  

 

fie 

 

- mărcile individual, în spații de expunere separate și 

identice, într-un mod neutru și identic, pe partea din față a 

mesei standului, denumirea mărcii afișate nedepășind 5 % 

din suprafața totală a părții din față a acestei mese (sau 

proporțional mai puțin în cazul în care se menționează mai 

puțin de 5 mărci); 

 

- pentru site-uri: toate mărcile împreună, fie:  

 

- într-un banner în partea de jos a paginii de internet: 

 

- bannerul nedepășind 5 % din suprafața totală a paginii 

de internet (sau proporțional mai puțin în cazul în care 

se menționează mai puțin de 5 mărci) și 

 

- fiecare marcă fiind mai mică decât emblema UE (a se 

vedea articolul 22), 

 

fie 

 

- pe o pagină de internet specială diferită de pagina 

principală, într-un mod neutru și identic pentru fiecare 

marcă; 

 

- pentru informații tipărite și materiale promoționale distribuite 

în cadrul demonstrațiilor și degustărilor: toate mărcile împreună 

pe un banner în partea de jos a paginii, bannerul nedepășind 

5 % din suprafața totală a paginii (sau proporțional mai puțin în 

cazul în care se menționează mai puțin de 5 mărci); 

 

(e) pentru mențiuni de sănătate (și anume impactul unui produs asupra sănătății):  

 

(i) să se asigure că mențiunea de sănătate [OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni care 

vizează măsuri de informare și de promovare în statele membre ale UE: este 
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conformă cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
23

 sau este aprobată 

de autoritatea națională responsabilă cu sănătatea publică în statul membru 

în care se derulează operațiunile][OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni care vizează 

măsuri de informare și de promovare în țări din afara UE: este aprobată de 

autoritatea națională responsabilă cu sănătatea publică în țara în care se 

derulează operațiunile.][;][.] 

 

(f) [OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni care vizează măsuri de informare și de promovare în 

statele membre ale UE: să se asigure că măsurile de informare și de promovare care 

vizează un sistem de calitate național se axează pe sistem și nu pe produsele 

individuale (și anume produsele individuale sunt folosite numai pentru a ilustra 

sistemul și apar ca un mesaj secundar, fără a atenua mesajul principal referitor la 

UE).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18a.2 Consecințele neconformării 

 

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

articol, grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27). 

 

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

capitolul 6. 

 

 

ARTICOLUL 19 — DREPTURI PREEXISTENTE ȘI DREPTUL DE PROPRIETATE 

ASUPRA REZULTATELOR (INCLUSIV DREPTURILE DE 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ)  
 

19.1 Drepturi preexistente și drepturi de acces la drepturile preexistente 

 

În cazul în care drepturile de proprietate industrială și intelectuală (inclusiv drepturi ale 

terților) există anterior încheierii acordului, beneficiarul trebuie să elaboreze o listă cu aceste 

drepturi de proprietate industrială și intelectuală preexistente, indicând proprietarul acestora 

și orice persoane care au drept de utilizare. 

 

Beneficiarul trebuie – înainte de începerea acțiunii – să prezinte statului membru această listă. 

 

19.2 Dreptul de proprietate asupra rezultatelor și drepturile de utilizare  

 

Rezultatele acțiunii (inclusiv rapoartele și alte documente asociate) sunt proprietatea 

beneficiarului.  

 

Beneficiarul trebuie să acorde Comisiei dreptul de a utiliza rezultatele pentru activitățile sale 

de comunicare în temeiul articolului 22. 

 

                                                 
23  Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 

privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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19.3 Consecințele neconformării 

 

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

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27).  

 

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

capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 20 — CONFLICT DE INTERESE  

 

20.1 Obligația de evitare a unui conflict de interese 

 

Beneficiarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație în care 

punerea în aplicare imparțială și obiectivă a acțiunii este compromisă din motive care implică 

interesul economic, afinitatea politică sau națională, legăturile de familie sau emoționale sau 

orice alt interes comun („conflict de interese”). 

 

Beneficiarul trebuie să notifice în mod oficial și fără întârziere statului membru 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.  

 

Statul membru poate să verifice dacă măsurile luate sunt adecvate și poate să solicite 

aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat. 

 

20.2 Consecințele neconformării  

 

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

grantul poate să fie redus (a se vedea articolul 27), iar acordul poate să fie reziliat (a se vedea 

articolul 34). 

 

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

capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 21 — CONFIDENȚIALITATEA 

 

21.1 Obligația generală de păstrare a confidențialității 

 

Pe parcursul punerii în aplicare a acțiunii și timp de trei ani după plata soldului, părțile 

trebuie să păstreze confidențiale orice date, documente sau alte materiale (sub orice formă) 

care sunt identificate drept confidențiale la momentul divulgării lor („informații 

confidențiale”). 

 

Părțile pot folosi informații confidențiale pentru a pune în aplicare acordul.  

 

Obligațiile de confidențialitate nu se mai aplică dacă: 

 

(a) partea care divulgă informațiile convine să exonereze cealaltă parte; 
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(b) informațiile devin disponibile în mod general și public, fără încălcarea niciunei 

obligații de confidențialitate;  

 

(c) divulgarea informațiilor confidențiale este prevăzută de legislația UE sau de legislația 

națională.  

 

21.2 Consecințele neconformării 

 

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

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27).  

 

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

capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 22 — PROMOVAREA ACȚIUNII — VIZIBILITATEA FINANȚĂRII 

DIN PARTEA UE 

 

22.1 Activitățile de comunicare ale beneficiarului 

 

22.1.1 Obligația generală de promovare a acțiunii și a rezultatelor acesteia 

 

Beneficiarul trebuie să promoveze acțiunea și rezultatele sale.  

 

22.1.2 Informarea cu privire la finanțarea din partea UE — Obligația și dreptul de 

utilizare a emblemei UE — Obligația și dreptul de utilizare a semnăturii „Enjoy, it’s 

from Europe!”  

 

22.1.2.1 Toate materialele de informare și de promovare utilizate trebuie să afișeze emblema 

UE și următorul text însoțitor, în limba (limbile) pieței (piețelor) țintă: 

 

 
 

 

Când este afișată împreună cu alte sigle ale beneficiarului, emblema UE trebuie evidențiată în 

mod adecvat.  

 

Pentru mass-media vizuală, emblema și textul trebuie să fie clar vizibile la începutul, în 

cadrul sau la finalul mesajului. Pentru mass-media audio, textul trebuie auzit în mod clar la 

finalul mesajului. 

 

În scopul respectării obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului articol, beneficiarul poate 

să utilizeze emblema UE fără obținerea prealabilă a aprobării din partea Comisiei. 

 

Totuși, acest fapt nu îi dă dreptul de utilizare exclusivă.  
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În plus, beneficiarul nu își poate însuși emblema UE și nicio altă siglă sau marcă înregistrată 

similară, nici prin înregistrare și nici prin alte metode.  

 

22.1.2.2 Toate materialele informative și promoționale vizuale utilizate trebuie să poarte 

semnătura „Enjoy, it’s from Europe!”:  

 
 

care trebuie să fie: 

 

- în limba engleză, cu posibilitatea traducerii textului într-o notă de subsol; 

 

- verticală; 

 

- color (portocaliu = 8-M74-Y90-K0) sau alb-negru (portocaliul este înlocuit cu 

negru K100 și albastrul cu gri K60); 

 

- de o dimensiune proporțională cu dimensiunea materialului pe care este aplicată. 

 

În funcție de tema campaniei, semnătura poate fi însoțită de unul dintre următoarele texte: 

 
Temă Text 

Mediu Uniunea Europeană sprijină campaniile care promovează respectul 

față de mediul înconjurător. 

Calitatea și siguranța 

alimentelor 

Uniunea Europeană sprijină campaniile care promovează 

produsele agricole de înaltă calitate. 

Sănătate Uniunea Europeană sprijină campaniile care promovează un stil de 

viață sănătos.  

Diversitate Uniunea Europeană sprijină campaniile care promovează o mare 

varietate a produselor agricole. 

Tradiție Uniunea Europeană sprijină campaniile care promovează tradițiile 

agricole. 

 

Semnătura nu poate înlocui emblema UE (și nici textul său însoțitor; a se vedea mai sus).  

 

22.1.3 Declinarea responsabilității, excluzând responsabilitatea Comisiei 
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Pe toate materialele informative și promoționale vizuale utilizate – exceptând articolele 

promoționale de mici dimensiuni (de exemplu, gadgeturi precum pixurile) și reclamele mici 

(de exemplu, bannerele web) – trebuie să figureze următoarea declarație de declinare a 

responsabilității: 
 

„Conținutul acestei campanii de promovare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar 

responsabilitatea îi revine integral. Comisia Europeană nu acceptă responsabilitatea pentru niciun 

fel de utilizare care ar putea fi dată informației conținute.” 

 

Pentru site-uri, această declarație de declinare a responsabilități trebuie inclusă în avizul 

juridic. Pentru conturile de pe platformele de comunicare socială, declarația trebuie inclusă în 

secțiunea de prezentare a contului. 

 

22.2 Activități de comunicare 

 

22.2.1 Dreptul de utilizare a materialelor, a documentelor sau a informațiilor 

beneficiarului 

 

Comisia poate să utilizeze informații legate de acțiune, documente, în special rezumatele 

destinate publicării și elementele livrabile pentru public, precum și orice alt material, precum 

fotografii sau materiale audio-video, primite de la beneficiar (inclusiv în format electronic).  

 

Aceasta nu modifică obligațiile în materie de confidențialitate prevăzute la articolul 21, care 

se aplică în continuare. 

 

Dreptul de a utiliza materialele, documentele și informațiile beneficiarului include: 

 

(a) utilizarea în scopuri proprii (în special, punerea acestora la dispoziția persoanelor 

care lucrează pentru Comisie sau pentru orice altă instituție, organism, oficiu, agenție 

sau organism al UE ori organism sau instituții din statele membre ale UE; precum și 

copierea sau reproducerea acestora, integral sau parțial, într-un număr nelimitat de 

exemplare); 

 

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

format electronic sau digital, publicarea pe internet ca fișier descărcabil sau 

nedescărcabil, difuzarea pe orice canal, afișarea sau prezentarea publică, comunicarea 

prin serviciile de informare a presei sau includerea în baze de date sau în indexuri 

accesibile pe scară largă); 

 

(c) editarea sau rescrierea pentru activitățile de comunicare și publicitare [inclusiv 

scurtarea, rezumarea, introducerea altor elemente (precum metadatele, legendele sau 

alte elemente grafice, vizuale, audio sau de text), extragerea unor părți (de exemplu, 

fișierele audio sau video), împărțirea în mai multe părți, utilizarea într-o compilație];   

 

(d) traducerea;  

 



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

 

Model de acord de grant: MAG Agri Promo Simplu — Mono: V2.0 – 16 ianuarie 2018 

 
 

 

42 

 

(e) acordarea accesului ca urmare a solicitărilor individuale în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 1049/2001
24

, fără drept de reproducere sau de exploatare; 

 

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

 

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

 

(h) dreptul de a autoriza terți să acționeze în numele său sau de a cesiona unor terți 

modurile de utilizare prevăzute la literele (b), (c), (d) și (f) dacă acest lucru este 

necesar pentru activitățile de comunicare și de promovare ale Comisiei. 

 

Dacă dreptul de utilizare se aplică sub rezerva drepturilor unui terț (inclusiv ale personalului 

beneficiarului), beneficiarul trebuie să se asigure că respectă obligațiile care îi revin în 

temeiul prezentului acord (în special, prin obținerea aprobărilor necesare de la terții în cauză). 

 

Acolo unde este cazul (și dacă sunt furnizate de beneficiar), Comisia va insera următoarele 

informații:  

 
„© – [anul] – [numele titularului drepturilor de autor]. Toate drepturile rezervate. Licență acordată 

Comisiei Europene sub rezerva respectării condițiilor.” 
 

22.3 Consecințele neconformării 

 

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

grantul poate fi redus (a se vedea articolul 27).  

 

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

capitolul 6.  

 

ARTICOLUL 23 — PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

23.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie și statul membru  

 

Toate datele cu caracter personal din cadrul acordului vor fi prelucrate de Comisie în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 45/2001
25

 și în conformitate cu legislația UE aplicabilă în domeniul 

protecției datelor (inclusiv cu cerințele în materie de autorizare sau de notificare). 

 

Toate datele cu caracter personal din cadrul acordului vor fi prelucrate de statul membru în 

conformitate cu legislația națională în domeniul protecției datelor (inclusiv cu cerințele în 

materie de autorizare sau de notificare). 

 

                                                 
24  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 

accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, 

p. 43). 
25  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 

protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și 

organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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23.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal de către beneficiar  

 

Beneficiarul trebuie să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul acordului în 

conformitate cu legislația UE și națională aplicabilă în domeniul protecției datelor (inclusiv 

cu cerințele în materie de autorizare sau de notificare). 

 

Beneficiarul poate să acorde personalului său acces doar la datele care sunt strict necesare 

pentru punerea în aplicare, gestionarea și monitorizarea acordului.  

 

Beneficiarul trebuie să informeze personalul ale cărui date cu caracter personal sunt colectate 

și prelucrate de statul membru sau de Comisie.  

 

23.3 Consecințele neconformării 

 

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

articolului 23.2, statul membru poate să aplice oricare dintre măsurile descrise în capitolul 6. 

 

ARTICOLUL 24 – CESIUNEA CERERILOR DE PLATĂ ADRESATE AGENȚIEI 

 

Nu se aplică 

 

CAPITOLUL 5 ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARULUI  

 

CAPITOLUL 25 — ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARULUI 

 

25.1 Rolul și responsabilitatea față de statul membru  

 

Beneficiarului îi revine întreaga responsabilitate pentru punerea în aplicare a acțiunii și pentru 

respectarea acordului.  

 

Beneficiarul însuși poartă răspunderea: 

 

(a) să monitorizeze dacă acțiunea este pusă în aplicare în mod corespunzător (a se vedea 

articolul 7); 

 

(b) să informeze imediat statul membru cu privire la orice eveniment sau situație care 

poate să afecteze în mod semnificativ sau să întârzie punerea în aplicare a acțiunii (a 

se vedea articolul 12); 

 

(c) să prezinte statului membru rezultatele și rapoartele (a se vedea articolele 14 și 15);  

 

(d)  să transmită statului membru, în timp util, orice documente sau informații solicitate  

 

și nu poate subcontracta aceste sarcini. 

 

25.2 Împărțirea rolurilor și a responsabilităților la nivel intern 

 

Nu se aplică 
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25.3 Acordurile interne între beneficiari — Acordul de consorțiu 

 

Nu se aplică 

 

 

CAPITOLUL 6  RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI 

— RECUPERAREA — SANCȚIUNILE — DAUNELE — 

SUSPENDAREA — REZILIEREA — FORȚA MAJORĂ  

 

SECȚIUNEA 1 RESPINGEREA COSTURILOR — REDUCEREA GRANTULUI — 

RECUPERAREA — SANCȚIUNILE 

 

ARTICOLUL 26 — RESPINGEREA COSTURILOR NEELIGIBILE   

 

26.1 Condiții  

 

Statul membru va respinge — [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de 

raportare și plăți intermediare: în momentul efectuării unei plăți intermediare,] în 

momentul efectuării plății soldului sau ulterior — toate costurile neeligibile (a se vedea 

articolul 6), în special în urma verificărilor, auditurilor sau investigațiilor (a se vedea articolul 

17). 

 

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

 

Costurile neeligibile vor fi respinse integral. 

 

Dacă respingerea costurilor nu conduce la recuperare (a se vedea articolul 28), statul membru 

îi va notifica, în mod oficial, beneficiarului respingerea costurilor, sumele respinse și 

motivele respingerii (dacă este cazul, împreună cu o notificare a sumelor datorate; a se vedea 

articolul 16.5). Beneficiarul poate — în termen de 30 de zile de la primirea notificării — să 

notifice, în mod oficial, statului membru dezacordul său și motivele acestuia.  

 

Dacă respingerea costurilor conduce la o recuperare, statul membru va urma procedura 

contradictorie cu scrisoare de preinformare prevăzută la articolul 28.  

 

26.3 Efectele 

 

În cazul în care statul membru respinge costurile în momentul efectuării [OPȚIUNE pentru 

acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: unei plăți intermediare 

sau] plății soldului, acesta le va scădea din totalul costurilor eligibile declarate pentru acțiune 

în [situația financiară periodică sau] situația financiară rezumativă finală (a se vedea 

articolele 15.3 și 15.4). Apoi va calcula [plata intermediară sau] plata soldului în 

conformitate cu prevederile articolului 16.3 sau 16.4.    

 

[OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: În 

cazul în care statul membru — după o plată intermediară, dar înainte de plata soldului — 

respinge costurile declarate într-o situație financiară periodică, acesta le va scădea din 
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totalul costurilor eligibile declarate pentru acțiune în situația financiară periodică 

următoare sau în situația financiară rezumativă finală . Apoi va calcula plata intermediară 

sau plata soldului în conformitate cu prevederile articolului 16.3 sau 16.4.]    

 

În cazul în care statul membru respinge costurile după plata soldului, acesta va scădea suma 

respinsă din totalul costurilor eligibile declarate în situația financiară rezumativă finală. Apoi 

va calcula valoarea finală revizuită a grantului în conformitate cu prevederile articolului 5.4.  

 

ARTICOLUL 27 — REDUCEREA GRANTULUI 

 

27.1 Condiții 

 

Statul membru poate — în momentul plății soldului sau ulterior — să reducă valoarea 

maximă a grantului (a se vedea articolul 5.1), în cazul în care beneficiarul (sau o persoană 

fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în numele acestuia) a comis erori 

substanțiale, nereguli sau fraudă sau o încălcare gravă a obligațiilor care îi revin în temeiul 

acordului sau pe parcursul procedurii de atribuire (inclusiv punerea în aplicare 

necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea de informații false, nefurnizarea informațiilor 

solicitate, încălcarea principiilor etice).  

 

27.2 Suma care urmează să fie redusă — Calculul — Procedura 

 

Valoarea reducerii va fi proporțională cu gravitatea erorilor, a neregulilor sau a fraudei sau a 

încălcării obligațiilor.  

 

Anterior reducerii grantului, statul membru va transmite 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 statul membru nu primește nicio observație sau decide să aplice reducerea în 

pofida observațiilor primite, acesta va transmite în mod oficial confirmarea reducerii (dacă 

este cazul, împreună cu o notificare a sumelor datorate; a se vedea articolul 16). 

 

27.3 Efectele  

 

În cazul în care statul membru reduce grantul în momentul plății soldului, acesta 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 16.4). 

 

În cazul în care statul membru reduce grantul după plata soldului, acesta va calcula valoarea 

finală revizuită a grantului pentru acțiune (a se vedea articolul 5.4). Dacă valoarea finală 

revizuită a grantului este mai mică decât valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3), 

statul membru va recupera diferența (a se vedea articolul 28).  
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ARTICOLUL 28 — RECUPERAREA SUMELOR PLĂTITE NECUVENIT  

 

28.1 Suma care urmează să fie recuperată — Calculul — Procedura 

 

Statul membru va cere înapoi — la data plății soldului sau ulterior — orice sumă care a 

fost achitată, dar nu este datorată în temeiul acordului.  

 

28.1.1 Recuperarea la data plății soldului 

 

Dacă plata soldului ia forma unei recuperări (a se vedea articolul 16.4), statul membru va 

transmite 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 și  

 

- îl invită să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării.  

 

În cazul în care nu sunt prezentate observații sau statul membru decide să aplice recuperarea 

în pofida observațiilor primite, acesta va confirma suma de recuperat și va transmite în mod 

oficial beneficiarului o notă de debit cu termenii și data scadentă (împreună cu notificarea 

sumelor datorate; a se vedea articolul 16.5). 

 

Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, statul membru va recupera 

suma:  

  

(a) prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 

datorate beneficiarului de către Comisie din bugetul UE; 

 

(b) prin recurgerea la garanția financiară (a se vedea articolul 16.2); 

 

(c) prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 41). 

 

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, calculată din 

ziua următoare datei scadente indicate în nota de debit și până, inclusiv, la data la care statul 

membru primește plata integrală a sumei. 

 

Dobânda penalizatoare înseamnă rata aplicată de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru 

principalele sale operațiuni de refinanțare în euro („rata de referință”), astfel cum este 

publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vigoare în prima zi a lunii în 

care expiră termenul de plată, majorată cu trei puncte procentuale și jumătate.  

 

Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 
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28.1.2 Recuperarea sumelor după plata soldului  

 

În cazul în care — după plata soldului — statul membru a revizuit suma finală a grantului 

pentru acțiune (a se vedea articolul 5.4), din cauza unei respingeri a costurilor sau a reducerii 

grantului, iar valoarea finală revizuită a grantului este mai mică decât valoarea finală a 

grantului (a se vedea articolul 5.3), statul membru va cere restituirea diferenței de către 

beneficiar. 

 

Statul membru va transmite în mod oficial beneficiarului o „scrisoare de preinformare” prin 

care: 

 

- îl informează asupra intenției sale de recuperare, asupra sumei care trebuie rambursate 

și asupra motivelor recuperării și 

 

- îl invită să prezinte observații în termen de 30 de zile de la primirea notificării.  

 

În cazul în care nu se prezintă observații sau statul membru decide să aplice recuperarea în 

pofida observațiilor primite, acesta va confirma suma care urmează să fie recuperată și va 

transmite oficial beneficiarului o notă de debit. Această notă va specifica și termenii și data 

scadentă.  

 

Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, statul membru va recupera 

suma:  

  

(a) prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 

datorate beneficiarului de către Comisie din bugetul UE; 

 

(b) prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 41). 

 

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 28.1.1, calculată din ziua următoare datei scadente indicate de nota de debit și 

până, inclusiv, la data la care statul membru primește plata integrală a sumei. 

 

Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 

 

ARTICOLUL 29 — SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE 

 

29.1 Condiții 

 

În temeiul articolului 5 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei, statul membru 

va impune sancțiuni administrative dacă un beneficiar:  

 

(a) a comis nereguli sau  
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(b) și-a încălcat grav obligațiile în procedura de selecție pentru acțiune sau în punerea în 

aplicare a acțiunii în temeiul acordului. 

 

Beneficiarul este responsabil pentru plata sancțiunilor financiare care i-au fost impuse.  

 

29.2 Durata — Valoarea sancțiunii — Calculul 

 

În caz de nereguli, beneficiarul va plăti de două ori diferența dintre suma plătită inițial sau 

solicitată și suma datorată efectiv. 

 

În cazul unei conduite necorespunzătoare grave, în special în cazul repetării neregulilor 

indicate la articolul 29.1 litera (a) sau în cazul în care s-a constatat că beneficiarul și-a 

încălcat grav obligațiile în procedura de selecție pentru acțiuni sau în punerea în aplicare a 

acțiunii în temeiul acordului, după cum s-a indicat la articolul 29.1 litera (b), beneficiarul nu 

va mai avea dreptul să participe la acțiunile de informare și de promovare pentru o perioadă 

de trei ani de la data stabilirii încălcării. 

 

29.3 Procedură 

 

Înainte de a aplica o sancțiune, statul membru va notifica acest lucru în mod oficial 

beneficiarului vizat: 

 

- informându-l asupra intenției sale de a impune o sancțiune, asupra duratei sau valorii 

ei și asupra motivelor sancțiunii și 

 

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

 

În cazul în care statul membru nu primește observații sau decide să aplice sancțiunea în 

pofida observațiilor primite, acesta va transmite în mod oficial confirmarea sancțiunii 

beneficiarului și — în cazul sancțiunilor financiare — va scădea sancțiunea din plata soldului 

sau va comunica în mod oficial o notă de debit care specifică suma ce trebuie recuperată, 

termenii și data scadentă. 

 

Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, statul membru poate recupera 

suma:  

 

(a)  prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 

datorate beneficiarului de către Comisie din bugetul UE; 

 

(b)  prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 41). 

 

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 28.1.1, calculată din ziua următoare datei scadente indicate de nota de debit și 

până, inclusiv, la data la care statul membru primește plata integrală a sumei. 
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Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 

  

SECȚIUNEA 2 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE 

 

ARTICOLUL 30 – RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE  

 

30.1 Răspunderea statului membru și a Comisiei 

 

Nici statul membru, nici Comisia nu pot fi considerate răspunzătoare pentru nicio daună 

cauzată beneficiarului sau terților ca urmare a punerii în aplicare a acordului, inclusiv pentru 

neglijență gravă. 

 

Nici statul membru, nici Comisia nu pot fi considerate răspunzătoare pentru nicio daună 

cauzată de beneficiar sau de terții implicați în acțiune, ca urmare a punerii în aplicare a 

acordului.  

 

30.2 Răspunderea beneficiarului 

 

30.2.1. Condiții 

 

Exceptând cazurile de forță majoră (a se vedea articolul 35), beneficiarul trebuie să 

despăgubească statul membru pentru orice daune suportate de acesta ca urmare a punerii în 

aplicare a acțiunii sau din cauză că acțiunea nu a fost pusă în aplicare în deplină conformitate 

cu acordul.  

 

Beneficiarul este responsabil pentru plata despăgubirilor care îi sunt solicitate. 

 

30.2.2 Valoarea daunelor — Calcul 

 

Suma pe care statul membru o poate solicita de la beneficiar va corespunde daunei cauzate de 

acesta. 

 

30.2.3 Procedură  

 

Înainte de a cere despăgubiri, statul membru va notifica acest lucru în mod oficial 

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 statul membru nu primește observații sau decide să ceară despăgubiri în 

pofida observațiilor primite, acesta va transmite în mod oficial confirmarea cererii de 
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despăgubiri, precum și o notă de debit, care specifică suma ce trebuie recuperată, termenii și 

data scadentă. 

 

Dacă plata nu se face până la data specificată în nota de debit, statul membru poate recupera 

suma:  

 

(a)  prin deducerea acesteia — fără consimțământul beneficiarului — din orice sume 

datorate beneficiarului de către Comisie din bugetul UE. 

 

(b)  prin introducerea unei acțiuni în justiție (a se vedea articolul 41).  

 

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 28.1.1, calculată din ziua următoare datei scadente indicate de nota de debit și 

până, inclusiv, la data la care statul membru primește plata integrală a sumei. 

 

Plățile parțiale vor fi, mai întâi, deduse din cheltuieli, din taxe și din dobânda penalizatoare și 

apoi din principal. 

 

Comisioanele bancare aferente procesului de recuperare vor fi suportate de beneficiar, cu 

excepția cazului în care se aplică Directiva 2007/64/CE. 

 

SECȚIUNEA 3 SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA 

 

ARTICOLUL 31 — SUSPENDAREA TERMENULUI-LIMITĂ DE PLATĂ  

 

31.1 Condiții 

 

Statul membru poate – în orice moment – să suspende termenul-limită de plată (a se vedea 

articolele 16.2-16.4) dacă o cerere de plată (a se vedea articolul 15) nu poate fi aprobată din 

următoarele cauze:  

 

(a) nu este conformă cu dispozițiile acordului (a se vedea articolul 15);  

 

(b) raportul (rapoartele) tehnic(e) sau financiar(e) nu a (au) fost prezentat(e) sau nu este 

(sunt) complet(e) sau sunt necesare informații suplimentare sau 

 

(c) există îndoieli cu privire la eligibilitatea costurilor declarate în situația (situațiile) 

financiară (financiare) și sunt necesare verificări, audituri sau investigații 

suplimentare. 

 

31.2 Procedură 

 

Statul membru va notifica beneficiarului, în mod oficial, suspendarea și motivele acesteia.  

 

Suspendarea va intra în vigoare în ziua în care notificarea este trimisă de statul membru (a 

se vedea articolul 36).  
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În cazul în care condițiile de suspendare a termenului-limită de plată nu mai sunt întrunite, 

suspendarea va fi revocată — și va fi reluată perioada rămasă. 

 

Dacă suspendarea depășește două luni, beneficiarul poate întreba statul membru dacă 

suspendarea continuă.  

 

Dacă termenul-limită de plată a fost suspendat din cauza neconformității raportului 

(rapoartelor) tehnic(e) sau financiar(e) (a se vedea articolul 15) și dacă raportul revizuit sau 

situația revizuită nu este prezentat(ă) sau a fost prezentat(ă), dar este respins(ă), statul 

membru poate, de asemenea, să rezilieze acordul [a se vedea articolul 34.3.1 litera (i)]. 

 

ARTICOLUL 32 — SUSPENDAREA PLĂȚILOR  

 

32.1 Condiții  

 

Statul membru poate — în orice moment — să suspende integral sau parțial plata de 

prefinanțare [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți 

intermediare: și plățile intermediare] sau plata soldului, dacă beneficiarul (sau o persoană 

fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în numele acestuia) a comis sau este 

suspectat de a fi comis erori substanțiale, nereguli, fraudă sau o încălcare gravă a obligațiilor 

care îi revin în temeiul acordului sau pe parcursul procedurii de atribuire (inclusiv punerea în 

aplicare necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea de informații false, nefurnizarea 

informațiilor solicitate, încălcarea principiilor etice). 

 

Dacă suspendarea vizează plata soldului, plata (sau recuperarea) sumei (sumelor) vizate după 

revocarea suspendării va fi considerată plata care închide acțiunea. 

 

32.2 Procedură 

 

Înainte de a suspenda plățile, statul membru va notifica acest lucru, în mod oficial, 

beneficiarului:  

 

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

 

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

  

În cazul în care statul membru nu primește observații sau decide să aplice procedura în pofida 

observațiilor primite, acesta va transmite în mod oficial confirmarea suspendării. În caz 

contrar, acesta va notifica în mod oficial încetarea procedurii de suspendare.  

 

Suspendarea va intra în vigoare în ziua în care notificarea de confirmare este trimisă de 

statul membru.  

 

În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru reluarea plăților, suspendarea va fi revocată. 

Statul membru va notifica acest lucru, în mod oficial, beneficiarului. 

 

[OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: Pe 

parcursul suspendării, raportul (rapoartele) periodic(e) pentru toate perioadele de 
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raportare, cu excepția ultimei perioade de raportare (a se vedea articolul 15.3), nu trebuie să 

includă nicio situație financiară de la beneficiar. Beneficiarul trebuie să le includă în 

următorul raport periodic după ce suspendarea este revocată sau — dacă suspendarea nu 

este revocată înainte de sfârșitul acțiunii — în ultimul raport periodic.]  

 

Beneficiarul poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii (a se vedea articolul 33.1) sau să 

rezilieze acordul (a se vedea articolele 34.1 și 34.2). 

 

ARTICOLUL 33 — SUSPENDAREA PUNERII ÎN APLICARE A ACȚIUNII  

 

33.1 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către beneficiar 

 

33.1.1  Condiții  

 

Beneficiarul poate să suspende punerea în aplicare a acțiunii sau a oricărei părți a acesteia în 

cazul în care situații excepționale — în special de forță majoră (a se vedea articolul 35) — fac 

punerea în aplicare imposibilă sau extrem de dificilă.  

 

33.1.2  Procedură 

 

Beneficiarul trebuie să notifice imediat suspendarea, în mod oficial, statului membru (a se 

vedea articolul 36), menționând: 

 

- motivele și  

 

- data anticipată a reluării. 

 

Suspendarea va intra în vigoare în ziua primirii notificării respective de către statul membru. 

 

De îndată ce situația permite reluarea punerii în aplicare, beneficiarul trebuie să notifice 

imediat acest lucru, în mod oficial, statului membru și să solicite o modificare a acordului 

pentru a se stabili data la care va fi reluată acțiunea, pentru a se prelungi durata acțiunii și 

pentru a se opera alte schimbări necesare adaptării acțiunii la noua situație (a se vedea 

articolul 39) — cu excepția cazului în care acordul a fost reziliat (a se vedea articolul 34). 

 

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).  

 

33.2 Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii de către statul membru 

 

33.2.1  Condiții 

 

Statul membru poate suspenda punerea în aplicare a acțiunii sau a oricărei părți a acesteia, 

dacă beneficiarul (sau o persoană fizică împuternicită să îl reprezinte sau să decidă în numele 

acestuia) a comis sau este suspectat de a fi comis erori substanțiale, nereguli, fraudă sau o 
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încălcare gravă a obligațiilor care îi revin în temeiul acordului sau pe parcursul procedurii de 

atribuire (inclusiv punerea în aplicare necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea de informații 

false, nefurnizarea informațiilor solicitate, încălcarea principiilor etice).  

 

33.2.2  Procedură 

 

Înainte de a suspenda punerea în aplicare a acțiunii, statul membru 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 statul membru nu primește observații sau decide să aplice procedura în pofida 

observațiilor primite, acesta va transmite în mod oficial confirmarea suspendării. În caz 

contrar, acesta va notifica în mod oficial încetarea procedurii.  

 

Suspendarea va intra în vigoare la cinci zile de la data la care notificarea confirmării este 

primită de beneficiar (sau la o dată ulterioară specificată în notificare). 

 

În cazul în care sunt întrunite condițiile de reluare a punerii în aplicare a acțiunii, suspendarea 

va fi revocată.  

 

Revocarea va fi notificată în mod oficial beneficiarului și acordul va fi modificat pentru a se 

stabili data la care va fi reluată acțiunea, pentru a se prelungi durata acțiunii și pentru a se 

opera alte modificări necesare adaptării acțiunii la noua situație (a se vedea articolul 39) — 

cu excepția cazului în care acordul a fost deja reziliat (a se vedea articolul 34). 

 

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 

statul membru (a se vedea articolul 30). 

 

Suspendarea punerii în aplicare a acțiunii nu afectează dreptul statului membru de a rezilia 

acordul (a se vedea articolul 34), de a reduce grantul sau de a recupera sumele plătite 

nejustificat (a se vedea articolele 27 și 28). 

 

ARTICOLUL 34 — REZILIEREA ACORDULUI  

 

34.1 Rezilierea acordului de către beneficiar  

 

34.1.1  Condiții și procedură 

 

Beneficiarul poate să rezilieze acordul. 
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Beneficiarul trebuie să notifice rezilierea, în mod oficial, statului membru (a se vedea 

articolul 36), declarând: 

 

- motivele și  

 

- data de la care rezilierea produce efecte. Această dată trebuie să fie ulterioară datei 

notificării. 

 

Dacă nu se prezintă motive sau în cazul în care statul membru consideră că motivele nu 

justifică rezilierea, acordul va fi considerat „reziliat în mod necorespunzător”. 

 

Rezilierea va intra în vigoare la data specificată în notificare. 

 

34.1.2 Efectele 

 

Beneficiarul trebuie — în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a rezilierii — să 

prezinte [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți 

intermediare: un raport periodic (pentru perioada de raportare deschisă, până la reziliere; a 

se vedea articolul 15.3) și] raportul final (a se vedea articolul 15.4). 

 

În cazul în care statul membru nu primește raportul (rapoartele) până la termenul-limită (a se 

vedea mai sus), [OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o perioadă de raportare și fără NICIO 

plată intermediară: nu va fi luat în considerare niciun cost] [OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni 

cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: vor fi luate în calcul doar 

costurile care sunt incluse într-un raport periodic aprobat].  

 

Statul membru va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și soldul (a se 

vedea articolul 16.4) pe baza raportului (rapoartelor) prezentat(e). Sunt eligibile doar 

costurile suportate până la data rezilierii (a se vedea articolul 6). Costurile aferente 

contractelor care urmează să fie executate după data rezilierii nu sunt eligibile. 

 

Rezilierea necorespunzătoare poate conduce la reducerea grantului (a se vedea articolul 27). 

 

După reziliere, continuă să se aplice obligațiile beneficiarului (în special articolele 15, 17, 18, 

19, 21, 22, 24, 26, 27 și 28).  

 

34.2 Încetarea, de către ceilalți beneficiari, a participării unuia sau mai multor 

beneficiari  

 

Nu se aplică 

 

34.3 Rezilierea acordului de către statul membru 

 

34.3.1  Condiții 

 

Statul membru poate să rezilieze acordul. 
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(a) nu se aplică; 

 

(b) este foarte probabil ca o modificare a situației juridice, financiare, tehnice, 

organizaționale sau de proprietate a beneficiarului 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 un caz de forță majoră (a se vedea 

articolul 35) sau este suspendată de beneficiar (a se vedea articolul 33.1) și: 

 

(i) fie reluarea este imposibilă, fie 

 

(ii)  modificările necesare ale acordului ar pune sub semnul întrebării decizia de 

acordare a grantului sau ar încălca principiul egalității de tratament al 

solicitanților; 

 

(e) 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 sau al unor proceduri 

prevăzute de legislația națională; 

 

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

numele acestuia) s-a făcut vinovat(ă) de abatere profesională, dovedită prin orice 

mijloace; 

 

(g) beneficiarul nu respectă legislația națională aplicabilă în domeniul fiscal și al 

securității sociale;  

 

(h) 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; 

 

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

numele acestuia) a comis: 

 

(i) erori substanțiale, nereguli, fraude sau  

 

(ii) o încălcare gravă a obligațiilor care îi revin în temeiul acordului sau pe 

parcursul procedurii de atribuire (inclusiv punerea în aplicare 

necorespunzătoare a acțiunii, prezentarea de informații false, nefurnizarea 

informațiilor solicitate, încălcarea principiilor etice); 

 

(j) nu se aplică; 

 

(k) nu se aplică. 
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34.3.2  Procedură  

 

Înainte de a rezilia acordul, statul membru va notifica acest lucru, în mod oficial, 

beneficiarului:  

 

- informându-l asupra intenției sale de reziliere/încetare și asupra motivelor aferente și 

 

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

și – în cazul menționat la litera (i) punctul (ii) de mai sus – să informeze statul 

membru cu privire la măsurile de asigurare a respectării obligațiilor care îi revin în 

temeiul acordului.   

 

În cazul în care statul membru nu primește observații sau decide să aplice procedura în pofida 

observațiilor primite, acesta va transmite în mod oficial beneficiarului confirmarea rezilierii 

și data de intrare în vigoare a acesteia. În caz contrar, acesta va notifica în mod oficial 

încetarea procedurii.  

 

Rezilierea va intra în vigoare: 

 

- în cazurile de reziliere specificate la literele (b), (e), (g) și la litera (i) punctul (ii) de 

mai sus: în ziua specificată în notificarea confirmării (a se vedea mai sus); 

 

- în cazurile de reziliere specificate la literele (d), (f), (h) și la litera (i) punctul (i) de 

mai sus: în ziua următoare datei la care beneficiarul primește notificarea confirmării. 

 

34.3.3 Efectele  

 

Beneficiarul trebuie — în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a rezilierii — să 

prezinte [OPȚIUNE pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți 

intermediare: un raport periodic (pentru ultima perioada de raportare deschisă, până la 

reziliere; a se vedea articolul 15.3) și] raportul final (a se vedea articolul 15.4). 

 

Dacă acordul este reziliat din cauza încălcării obligației de a prezenta rapoarte [a se vedea 

articolul 15.8 și articolul 34.3.1 litera (i)], beneficiarul nu mai poate prezenta niciun raport 

ulterior rezilierii. 

 

În cazul în care statul membru nu primește raportul (rapoartele) până la termenul-limită (a se 

vedea mai sus), [OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o perioadă de raportare și fără NICIO 

plată intermediară: nu va fi luat în considerare niciun cost] [OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni 

cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: vor fi luate în calcul doar 

costurile care sunt incluse într-un raport periodic aprobat]. 

 

Statul membru va calcula valoarea finală a grantului (a se vedea articolul 5.3) și soldul (a se 

vedea articolul 16.4) pe baza raportului (rapoartelor) prezentat(e). Sunt eligibile doar 

costurile suportate până la intrarea în vigoare a rezilierii (a se vedea articolul 6). Costurile 

aferente contractelor care urmează să fie executate după data rezilierii nu sunt eligibile. 
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Acest fapt nu aduce atingere dreptului statului membru de a reduce grantul (a se vedea 

articolul 27) sau de a impune sancțiuni administrative (articolul 29).  

 

Beneficiarul nu poate să ceară despăgubiri pentru daune cauzate de rezilierea aplicată de 

statul membru (a se vedea articolul 30). 

 

După reziliere, continuă să se aplice obligațiile beneficiarului (în special articolele 15, 17, 18, 

19, 21, 22, 24, 26, 27 și 28).  

 

 

SECȚIUNEA 4 FORȚA MAJORĂ 

 

ARTICOLUL 35 — FORȚA MAJORĂ  

 

 „Forța majoră” înseamnă orice situație sau eveniment care: 

 

- împiedică oricare dintre părți să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul 

acordului,  

 

- a fost neprevăzut(ă), excepțional(ă) și aflat(ă) în afara controlului părților, 

 

- nu s-a datorat erorii sau neglijenței acestora (sau a terților implicați în acțiune) și 

 

- se dovedește inevitabil(ă) în 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 fără întârziere celeilalte părți, în 

mod oficial, menționându-se natura, durata probabilă și efectele previzibile. 

 

Părțile trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a limita orice prejudiciu cauzat de 

forța majoră, 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 
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ARTICOLUL 36 – COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI 

 

36.1 Forma și mijloacele de comunicare  

 

Comunicarea în temeiul acordului (informații, cereri, prezentări, „notificări oficiale” etc.) 

trebuie: 

 

- să fie realizată în scris,  

 

- să poarte numărul acordului și 

 

- să utilizeze formularele și modelele furnizate, dacă este cazul. 

 

Cu excepția notificărilor oficiale, părțile ar trebui să recurgă la comunicarea în format 

electronic. 

 

Notificările oficiale trebuie să fie transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire („notificare oficială pe suport de hârtie”). 

 

36.2 Data comunicării  

 

Comunicările se consideră efectuate atunci când sunt transmise de partea expeditoare (adică 

la data și ora când sunt transmise). 

 

Notificările oficiale pe suport de hârtie transmise prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire se consideră efectuate: 

 

- fie la data livrării, înregistrată de serviciul poștal, fie 

 

- la data-limită de ridicare de la oficiul poștal. 

  

36.3 Adresele de comunicare 

 

Notificările oficiale pe suport de hârtie adresate statului membru trebuie trimise la adresa 

următoare:  

 

Stat membru 

[a se completa] Unitate  

Adresă 

Adresă electronică: [a se completa] 

 

Notificările oficiale pe suport de hârtie adresate beneficiarului trebuie trimise la sediul 

juridic al acestuia menționat în „Registrul beneficiarului” de pe portalul participanților.  

 

ARTICOLUL 37 — INTERPRETAREA ACORDULUI  

 

37.1 Prioritatea termenilor și condițiilor față de anexe 
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Dispozițiile conținute în termenii și condițiile prezentului acord au prioritate față de anexele 

la acesta. 

 

Anexa 2 are prioritate față de anexa 1. 

 

37.2 Privilegii și imunități  

 

Nu se aplică 

 

ARTICOLUL 38 – CALCULUL PERIOADELOR, DATELOR ȘI TERMENELOR-

LIMITĂ  

 

În conformitate cu Regulamentul nr. 1182/71
26

, 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 39 — MODIFICĂRI ALE ACORDULUI  

 

39.1 Condiții 

 

Acordul poate să fie modificat, cu excepția cazului în care modificarea în cauză implică 

schimbări aduse acordului care ar putea să pună sub semnul întrebării decizia de atribuire a 

grantului sau care ar încălca principiul tratamentului egal al solicitanților.  

 

Modificările pot să fie solicitate de oricare dintre părți. 

 

39.2 Procedură 

 

Partea care solicită o modificare trebuie să prezinte o cerere de modificare (a se vedea 

articolul 36). 

 

Cererea de modificare trebuie să includă: 

 

- motivele și 

 

- documentele justificative corespunzătoare. 

 

Statul membru poate solicita informații suplimentare. 

 

Dacă partea care primește cererea este de acord, aceasta trebuie să semneze modificarea în 

termen de 45 de zile de la primirea notificării (sau a oricăror informații suplimentare 

solicitate de statul membru). Dacă partea respectivă nu este de acord, trebuie să notifice 

dezacordul său, în mod oficial, în același termen-limită. Termenul-limită poate să fie 

                                                 
26  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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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 40 — ADERAREA LA ACORD 

 

Nu se aplică 

 

ARTICOLUL 41 — LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  

 

41.1 Legislația aplicabilă 

 

Acordul este reglementat de legislația UE aplicabilă, completată, dacă este necesar, de 

legislația statului membru.  

 

41.2 Soluționarea litigiilor 

 

Dacă un litigiu referitor la interpretarea, la aplicarea sau la valabilitatea acordului nu poate să 

fie soluționat pe cale amiabilă, acesta este deferit instanțelor din statul membru. 

 

ARTICOLUL 42 — INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI  

 

Acordul va intra în vigoare la data semnării sale de către statul membru sau de către 

beneficiar, în funcție de cine semnează ultimul.  

 

 

 

SEMNĂTURI 

 

Pentru beneficiar     Pentru statul membru 

 

[funcție/prenume/nume]    [prenume/nume] 

 

Redactat în [locul] la [data]        Redactat în [locul] la [data] 
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ANEXA 1 

 

DESCRIEREA ACȚIUNII – Partea B din cerere 
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i print format 

A4 landscape

A. Direct personnel 

costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs

Reimbursem

ent rate %
3 

Maximum EU 

contribution
4

Maximum 

grant 

amount
5

Income generated by the 

action

Financial 

contribut

ions 

given to 

the 

beneficia

ry by its 

Action’s 

total 

receipts

A.1 Employees (or 

equivalent)   
C.1 Travel

C.2 Equipment

C.3 Other goods 

and services

Flat-rate
8

4%

Total beneficiary 

[short name 

beneficiary]

j k = i  + j

2 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (received under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating 

grant during the action's duration cannot claim any indirect costs for the year(s)/reporting period(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D.)

3  See Article 5.2 for the reimbursement rate.
4 This is the theoretical amount of the EU contribution calculated by multiplying the total costs of the beneficiary and the reimbursement rate (see Article 5.2). This  theoretical amount is 

capped by the 'maximum grant amount'.

5 The 'maximum grant amount' normally corresponds to the requested grant, but may be lower.

7 See Article 5.2 for the cost forms.

8 Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

6
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions given to the beneficiary by its members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are 

NOT allowed. 

1 See Article 6 for the eligibility conditions

A.2 Natural persons 

under direct contract 

and seconded 

persons

a b c
d = 

0,04 * a

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i) i

Cost form
7

MODEL ANNEX 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

Estimated eligible 
1 costs (per budget category)

Actual Actual Actual 

EU contribution Action's estimated receipts
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ANEXA 3 

FORMULAR DE ADERARE PENTRU BENEFICIARI 

Nu se aplică  
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i print format A4 

landscape

A. Direct 

personnel costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs

Income 

generated by the 

action

Financial 

contributions 

given to the 

beneficiary by its 

members
3

Total receipts
Reimburseme

nt rate %
4

Maximum EU 

constribution 
5

Requested EU 

contribution 6

A.1 Employees (or 

equivalent) 
C.1 Travel

A.2 Natural persons 

under direct contract
C.2 Equipment

and seconded 

persons C.3 Other goods and 

services

Flat-rate
8

4%

[short name beneficiary]

                                               MODEL ANNEX 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

FINANCIAL STATEMENT FOR BENEFICIARY [name] FOR REPORTING PERIOD [reporting period]

Eligible 
1 costs (per budget category) EU contribution

Cost form
7 Actual Actual Actual 

Receipts

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

5 
This is the theoretical amount of EU contribution calculated by multiplying the reimbursement rate by the total costs declared. 

7
   See Article 5 for the cost forms.

8 
  Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

For the last reporting period: that all the receipts have been declared (see Article 5.3.3).

i Please declare ALL eligible costs, even if  they exceed the amounts indicated in the estimated budget (see Annex 2). Only amounts that were declared in your individual financial statements can be later on taken into account, if 

other costs turn out to be ineligible.

2
 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (receive d under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating grant during the duration of the action cannot 

claim any indirect costs for the year(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D).

1
 See Article 6 for the eligibility conditions.

6   You may request up to the amount of 'maximum EU contribution',  however it may have to be less.

3
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions by the beneficiary's members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are NOT allowed.

4
 See Article 5.2 for the reimbursement rate.

The beneficiary hereby confirms that:

The information provided is complete, reliable and true.

The costs declared are eligible (see Article 6).

The costs can be substantiated by adequate records and supporting documentation that will be produced upon request or in the context of checks, reviews, audits and investigations (see Articles 12, 13 and 17).

 



0 

 

ANEXA 5 

 

MODEL DE CERTIFICAT PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ (CFS) 

 

 
Prezentul document stabilește: 

 

- obiectivele și sfera raportului independent de constatări factuale privind costurile 

declarate în cadrul unui acord de grant finanțat pentru Promovarea produselor agricole 

– Program simplu și 

 

- un model de certificat privind situația financiară (CFS). 

 

1.  Context și obiect 

 

[OPȚIUNEA 1 pentru acțiuni cu o perioadă de raportare și fără NICIO plată 

intermediară: În termen de 90 de zile de la finele perioadei de raportare, beneficiarul trebuie 

să prezinte statului membru un raport final care ar trebui să includă (printre alte documente 

și dacă nu se prevede altfel la articolul 15 din acordul de grant) o situație financiară 

certificată (CFS; a se vedea modelul propus mai jos), dacă: 

 

- suma plăților pe care beneficiarul le solicită drept rambursare a costurilor reale este de 

325 000 EUR sau mai mult și 

 

- contribuția maximă a UE indicată, pentru beneficiar, în bugetul estimat (a se vedea 

anexa 2) drept rambursare a costurilor reale este de 750 000 EUR sau mai mult.] 

 

[OPȚIUNEA 2 pentru acțiuni cu mai multe perioade de raportare și plăți intermediare: În 

termen de 60 de zile de la finele perioadei de raportare, beneficiarul trebuie să prezinte 

statului membru un raport periodic care ar trebui să includă (printre alte documente și dacă 

nu se prevede altfel la articolul 15 din acordul de grant) o situație financiară certificată 

(CFS; a se vedea modelul propus mai jos), dacă: 

 

- suma plăților pe care beneficiarul le solicită drept rambursare a costurilor reale este de 

325 000 EUR sau mai mult și 

 

- contribuția maximă a UE indicată, pentru beneficiar, în bugetul estimat (a se vedea 

anexa 2) drept rambursare a costurilor reale este de 750 000 EUR sau mai mult.] 

 

Scopul auditului care stă la baza CFS este a oferi statului membru o „asigurare rezonabilă”
27

 

potrivit căreia costurile declarate drept costuri eligibile în temeiul grantului (și, dacă este 

relevant, veniturile generate pe parcursul acțiunii) sunt solicitate de către beneficiar în 

conformitate cu prevederile legale și financiare relevante ale acordului de grant. 

 

                                                 
27  Acest lucru înseamnă un nivel de încredere înalt. 
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Sfera auditului este limitată la verificarea costurilor eligibile incluse în CFS. Auditul trebuie 

efectuat în conformitate cu punctul 3 de mai jos. 

 

Auditorii responsabili cu certificarea trebuie să efectueze auditul în conformitate cu 

standardele de audit general acceptate și să indice ce standarde au aplicat. Aceștia trebuie să 

rețină că, pentru a întocmi o CFS, trebuie să efectueze un audit de conformitate și nu un audit 

statutar normal. Criteriile de eligibilitate din acordul de grant prevalează întotdeauna asupra 

practicilor contabile uzuale. 

 

Beneficiarul și auditorul trebuie să răspundă oricăror întrebări privind datele factuale sau 

calculele detaliate înainte ca situația financiară și certificatul însoțitor să fie transmise. Se 

recomandă, de asemenea, ca beneficiarul să ia în considerare comentariile și sugestiile 

preliminare ale auditorului pentru a evita o opinie cu rezerve sau pentru a reduce domeniul de 

aplicare al rezervelor. 

 

Dat fiind că certificatul este sursa principală a asigurării pentru cererile de costuri și pentru 

plăți, va fi mai ușor să se considere sumele ca eligibile dacă se furnizează un certificat fără 

rezerve. 

 

Depunerea unui certificat nu aduce atingere dreptului statului membru să își deruleze 

propriile evaluări sau audituri. Nici rambursarea costurilor acoperite de un certificat nu 

împiedică statul membru, Comisia, Oficiul European de Luptă Antifraudă sau Curtea de 

Conturi Europeană să realizeze verificări, audituri și investigații în conformitate cu articolul 

17 din acordul de grant. 

 

Statul membru se așteaptă ca certificatele să fie eliberate de auditori conform celor mai înalte 

standarde profesionale. 

 

2.  Auditorii care pot elibera un certificat 

 

Beneficiarul este liber să aleagă un auditor extern calificat, inclusiv auditorul său extern 

obișnuit, cu condiția ca: 

 

- auditorul extern să fie independent față de beneficiar și 

 

- să se respecte prevederile Directivei 2006/43/CE
28

. 

 

Independența este una dintre calitățile care îi permit auditorului să aplice un raționament 

imparțial și considerente obiective în vederea stabilirii faptelor pentru a ajunge la o opinie sau 

pentru a lua o decizie. Acest lucru înseamnă, deopotrivă, că auditorul lucrează fără 

îndrumarea sau intervenția de orice fel a beneficiarului. 

 

Se consideră că auditorii furnizează servicii beneficiarului în temeiul unui contract de 

achiziții în sensul articolului 9 din acordul de grant. Acest fapt înseamnă că costurile aferente 

                                                 
28  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al 

conturilor anuale și al conturilor consolidate (JO L 157, 9.6.2006, p. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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CFS pot fi, în mod normal, declarate drept costuri suportate pentru acțiune, dacă se respectă 

regulile de eligibilitate a costurilor stabilite la articolele 6 și 9.1.1 din acordul de grant (în 

special: cel mai bun raport calitate-preț și niciun conflict de interese; a se vedea, de 

asemenea, mai jos eligibilitatea costurilor altor bunuri și servicii). În cazul în care 

beneficiarul apelează la auditorul său extern obișnuit, se presupune că au încheiat deja un 

acord care respectă aceste prevederi și nu mai există obligația de a găsi noi oferte. În cazul în 

care apelează la un auditor extern care nu este auditorul său extern obișnuit, beneficiarul 

trebuie să selecteze un auditor în conformitate cu regulile stabilite la articolul 9.1.1. 

 

Organismele publice pot alege un auditor extern sau un funcționar public competent. În cel 

de al doilea caz, independența auditorului este definită în mod obișnuit ca fiind independența 

„în realitate și în teorie” față de beneficiarul auditat. O condiție preliminară este ca 

funcționarul respectiv să nu fi fost implicat sub nicio formă în întocmirea situațiilor 

financiare. Autoritățile naționale relevante stabilesc capacitatea juridică a funcționarului de a 

efectua audituri ale respectivului organism public. Certificatul ar trebui să menționeze această 

numire. 

 

3.  Metodologia de audit și rezultatele preconizate 

 

3.1  Verificarea eligibilității costurilor declarate 

 

Auditorul trebuie să își deruleze verificarea pe baza investigării și analizei, a (re)calculării, a 

comparării, a altor verificări ale acurateței, a observării, a inspectării evidențelor și a 

documentelor, precum și a chestionării beneficiarului (și a persoanelor care lucrează pentru 

acesta).   

 

Auditorul trebuie să analizeze următoarea documentație: 

 acordul de grant și orice modificări ale acestuia; 

 raportul (rapoartele) periodic(e) și/sau final(e); 

 pentru costurile cu personalul 

o fișele de salariu; 

o fișele de pontaj; 

o contractele de muncă; 

o alte documente (de exemplu, conturi personale, legislația privind securitatea 

socială, facturi, încasări etc.); 

o dovezile de plată; 

 pentru costurile de călătorie și diurne 

o normele interne ale beneficiarului referitoare la călătorii; 

o facturile de transport și biletele (dacă este cazul); 

o declarațiile beneficiarului; 

o alte documente (dovezi ale prezenței, precum procese-verbale ale reuniunilor, 

rapoarte etc.); 

o dovezi de plată; 

 pentru costurile cu echipamentele 

o facturile; 

o notele de livrare/certificatele de primă utilizare; 

o dovezile de plată; 
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o metoda de calculare a amortizării; 

 pentru subcontractare 

o licitația; 

o ofertanții (dacă este cazul); 

o justificarea alegerii subcontractantului; 

o contractele cu subcontractanții; 

o facturile; 

o declarațiile beneficiarului; 

o dovezile de plată; 

o alte documente: de exemplu, normele naționale privind licitațiile publice, dacă 

este cazul, directivele UE etc.; 

 pentru costuri aferente altor bunuri și servicii 

o facturile; 

o dovezile de plată și 

o alte documente contabile relevante. 

 

Reguli generale de eligibilitate 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă costurile declarate sunt conforme cu regulile generale de 

eligibilitate prevăzute la articolul 6.1 din acordul de grant. 

 

În special, costurile trebuie: 

 să fie efectiv realizate; 

 să fie legate de obiectul acordului de grant și indicate în bugetul estimat al 

beneficiarului (și anume cea mai recentă versiune a anexei 2); 

 să fie necesare pentru punerea în aplicare a acțiunii care face obiectul grantului; 

 să fie raționale, justificate și conforme cu cerințele bunei gestiuni financiare, mai ales 

în ceea ce privește economia și eficiența
29

; 

 să fi fost realizate pe parcursul acțiunii, astfel cum se definește la articolul 3 din 

acordul de grant (cu excepția facturii pentru certificatul de audit și a costurilor privind 

depunerea raportului final); 

 să nu fie acoperite de un alt grant UE (a se vedea mai jos costurile neeligibile); 

 să fie identificabile, verificabile și, în special, înregistrate în evidențele contabile ale 

beneficiarului și să fie determinate în conformitate cu standardele contabile aplicabile 

ale țării în care este stabilit beneficiarul și cu practicile uzuale de contabilitate 

analitică ale acestuia; 

 să fie conforme cu cerințele legilor naționale aplicabile în domeniul impozitelor, al 

ocupării forței de muncă și al securității sociale;  

 să fie conforme cu prevederile acordului de grant (a se vedea, în special, articolul 6 și 

articolele 9-11a) și 

 să fi fost convertite în euro la rata prevăzută la articolul 15.6 din acordul de grant: 

o pentru un beneficiar cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro: 

                                                 
29  Urmează să fie evaluate, în special, pe baza procedurilor de achiziții și de selecție pentru furnizorii de 

servicii. 
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costurile suportate într-o altă monedă trebuie convertite în euro, în conformitate 

cu normele naționale stabilite de autoritățile competente ale statului membru; 

o pentru un beneficiar cu conturi deschise în euro: 

costurile suportate într-o altă monedă ar trebui convertite în euro prin aplicarea 

practicilor contabile uzuale ale beneficiarului. 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă cheltuielile includ TVA-ul și, în caz afirmativ, să verifice 

dacă beneficiarul: 

- nu poate să recupereze TVA-ul (acest fapt trebuie justificat printr-o declarație din 

partea organismului competent) și 

- nu este un organism public care acționează în calitate de autoritate publică. 

 

Auditorul trebuie să își fondeze abordarea auditului pe nivelul de încredere stabilit în urma 

unei analize a sistemului de control intern al beneficiarului. Când folosește eșantionarea, 

auditorul trebuie să indice și să justifice dimensiunea eșantionului în conformitate cu 

standardele de audit internaționale. Această informație trebuie inclusă în raportul de audit 

care susține certificatul de audit. 

 

Reguli specifice de eligibilitate 

 

În plus, auditorul trebuie să verifice dacă costurile declarate sunt conforme cu regulile 

specifice de eligibilitate a costurilor indicate la articolele 6.2, 9.1.1 și 10.1.1 din acordul de 

grant. 

 

Costurile cu personalul 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă:  

 costurile cu personalul au fost facturate și plătite în raport cu timpul efectiv alocat de 

personalul beneficiarului punerii în aplicare a acțiunii (justificat pe baza fișelor de 

pontaj sau a altui sistem relevant de înregistrare a timpului de lucru); 

 costurile cu personalul au fost calculate pe baza salariului brut anual, a remunerațiilor 

sau a onorariilor (plus contribuțiile obligatorii de asigurări sociale, dar excluzând 

orice alte costuri) specificate într-un contract de muncă sau într-un alt tip de contract, 

fără să se depășească ratele medii care corespund politicii obișnuite a beneficiarului în 

materie de remunerare; 

 activitatea de lucru a fost derulată pe parcursul perioadei de punere în aplicare a 

acțiunii, astfel cum se definește la articolul 3 din acordul de grant și 

 costurile cu personalul nu sunt acoperite de un alt grant UE (a se vedea mai jos 

costurile neeligibile); 

 pentru remunerații suplimentare: se întrunesc cele două condiții stabilite la articolul 

6.2.A.1 (și anume că fac parte din practicile obișnuite de remunerare ale beneficiarului 

și sunt plătite în mod sistematic ori de câte ori este necesar același tip de activitate sau 

de expertiză și că criteriile folosite pentru a calcula plățile suplimentare sunt obiective 

și sunt aplicate general de către beneficiar, indiferent de sursa finanțării folosite); 

 pentru consultanții interni: se întrunesc cele trei condiții stabilite la articolul 6.2.A.2 

din acordul de grant (și anume că consultantul intern lucrează pe baza instrucțiunilor 

beneficiarului, că rezultatul activității desfășurate aparține beneficiarului și că 
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costurile nu sunt considerabil diferite de cele cu personalul care desfășoară sarcini 

similare pe baza unui contract de muncă). 

 

Auditorul ar trebui să obțină asigurarea că sistemele de gestionare și de contabilitate 

garantează alocarea adecvată a costurilor cu personalul diverselor activități desfășurate de 

beneficiar și finanțate de diverși finanțatori. 

 

Costurile de călătorie și diurnele 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă costurile de călătorie și diurnele: 

 au fost facturate și plătite în conformitate cu normele interne sau cu practicile uzuale 

ale beneficiarului; 

 nu sunt acoperite de un alt grant UE (a se vedea mai jos costurile neeligibile); 

 au fost realizate pentru călătorii legate de sarcinile acțiunii indicate în anexa 1 la 

acordul de grant. 

 

Costurile cu echipamentele 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă: 

 echipamentul este achiziționat, închiriat sau luat în leasing la prețurile normale ale 

pieței; 

 organismele publice au respectat normele naționale în domeniul achizițiilor publice; 

 echipamentul este amortizat, amortizarea a fost calculată în conformitate cu normele 

fiscale și contabile aplicabile beneficiarului și s-a declarat numai proporția din 

amortizare care corespunde duratei acțiunii și 

 costurile nu sunt acoperite de un alt grant UE (a se vedea mai jos costurile 

neeligibile). 

 

Costurile aferente altor bunuri și servicii 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă: 

 achiziția respectă principiul celui mai bun raport calitate-preț (sau al celui mai mic 

preț) și că nu există niciun conflict de interese; 

 organismele publice au respectat normele naționale în domeniul achizițiilor publice și 

 costurile nu sunt acoperite de un alt grant UE (a se vedea mai jos costurile 

neeligibile). 

 

Costurile de subcontractare 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă: 

 subcontractarea respectă principiul celui mai bun raport calitate-preț (sau al celui mai 

mic preț) și că nu există niciun conflict de interese; 

 subcontractarea a fost necesară pentru punerea în aplicare a acțiunii pentru care se 

solicită grantul; 

 subcontractarea a fost prevăzută în anexele 1 și 2 sau convenită de statul membru într-

o etapă ulterioară; 
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 subcontractarea este susținută de documente contabile în conformitate cu dreptul 

contabil național; 

 costurile pentru subcontractele cu entități care au o legătură structurală cu beneficiarul 

sunt limitate la costurile proprii ale entității (și anume fără nicio marjă de profit; a se 

vedea articolul 10 din acordul de grant); 

 organismele publice au respectat normele naționale în domeniul achizițiilor publice. 

 

Costurile neeligibile 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă beneficiarul a declarat costuri care sunt neeligibile în 

temeiul articolului 6.4 din acordul de grant: 

 costuri legate de rentabilitatea capitalului; 

 costuri aferente datoriei și serviciului datoriei; 

 provizioane pentru pierderi sau datorii viitoare; 

 dobânda datorată; 

 creanțe îndoielnice; 

 pierderi cauzate de schimbul valutar; 

 comisioane bancare percepute de banca beneficiarului pentru transferurile din partea 

statului membru; 

 cheltuieli excesive sau nechibzuite; 

 TVA deductibil;  

 TVA suportat de un organism public care acționează în calitate de autoritate publică; 

 costuri suportate pe parcursul suspendării punerii în aplicare a acțiunii; 

 contribuții în natură furnizate de terți; 

 costuri declarate în cadrul unui alt grant UE finanțat din bugetul UE, în special 

costurile indirecte dacă beneficiarul primește deja un grant de funcționare finanțat din 

bugetul UE în aceeași perioadă; 

 costuri cu personalul permanent al unei administrații naționale pentru activități care 

fac parte din activitățile normale ale administrației (și anume care nu sunt desfășurate 

numai datorită grantului); 

 costuri cu personalul sau cu reprezentanții instituțiilor, organismelor sau agențiilor 

UE. 

 

 

3.2  Verificarea veniturilor 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă beneficiarul a declarat veniturile în sensul articolului 5.3.3 

din acordul de grant, și anume  

 venitul generat de acțiune (de exemplu, din vânzarea de produse, servicii și publicații, 

onorarii de conferință); 

 contribuțiile financiare acordate beneficiarului de către membrii săi, în mod special 

pentru a fi utilizate pentru costuri care sunt eligibile în temeiul acțiunii. 

 

În plus, auditorul trebuie să verifice dacă costurile rămase ale acțiunii au fost suportate de 

beneficiar, și anume dacă nu au existat contribuții financiare acordate de terți pentru a fi 
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utilizate în mod expres pentru costuri eligibile în cadrul acțiunii (cu excepția membrilor) (a se 

vedea articolele 5.2 și 5.3.3 din acordul de grant). 

 

 

3.3  Verificarea sistemului de contabilitate al beneficiarului 

 

Auditorul trebuie să verifice dacă: 

 sistemul de contabilitate (analitic sau alt sistem intern adecvat) permite identificarea 

surselor de finanțare pentru acțiune și cheltuielile conexe suportate pe parcursul 

perioadei contractuale și 

 cheltuielile/veniturile în temeiul grantului au fost înregistrate sistematic folosind un 

sistem de numerotare care face diferența între aceste cheltuieli/venituri și alte 

cheltuieli/venituri pentru alte proiecte. 
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Certificat privind situația financiară (CFS) 

 

Către 

[Numele complet al beneficiarului  

adresa] 

 

 

Noi, [denumirea completă a firmei/organizației de audit], cu sediul în [adresă 

completă/localitate/țară], reprezentați în scopul semnării prezentului certificat de audit de 

[numele și funcția reprezentantului autorizat], 

 

certificăm 

 

că: 

 

1.  Am efectuat un audit privind costurile declarate în situația financiară a [numele 

beneficiarului] („beneficiarul”), la care este anexat prezentul certificat de audit și care 

urmează să fie prezentată statului membru în temeiul acordului de grant nr. [a se 

introduce numărul] — [a se introduce acronimul], vizând costurile corespunzătoare 

următoarei (următoarelor) perioade de raportare: [a se introduce perioada (perioadele) de 

raportare]. 

 

2.  Confirmăm că auditul nostru a fost efectuat în conformitate cu standardele de audit 

general acceptate, cu respectarea normelor etice și pe baza prevederilor acordului de 

grant și ale anexelor sale (și, în special, a metodologiei de audit descrise în anexa 5). 

 

3. A fost examinată situația financiară și au fost derulate toate testele necesare pentru 

[toată][[X] %] (din) documentația justificativă și înregistrările contabile
30

 pentru a se 

obține o asigurare rezonabilă că, în opinia noastră și pe baza auditului nostru, 

 

 costurile totale de [a se introduce numărul] ([a se introduce suma în litere]) EUR 

sunt eligibile, și anume: 

 reale; 

 stabilite în conformitate cu principiile de contabilitate ale beneficiarului; 

 suportate în perioada indicată la articolul 3 din acordul de grant;   

 înregistrate în conturile beneficiarului (la data prezentului certificat de audit); 

 conforme cu regulile specifice de eligibilitate de la articolul 6.2 din acordul de 

grant; 

 nu includ costuri neeligibile în temeiul articolului 6.4 din acordul de grant, în 

special: 

                                                 
30 Dacă se utilizează eșantionarea: trebuie explicată tehnica de eșantionare în raportul de audit, iar eșantionul 

testat trebuie comunicat în raport. 
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 costuri legate de rentabilitatea capitalului; 

 costuri aferente datoriei și serviciului datoriei; 

 provizioane pentru pierderi sau datorii viitoare; 

 dobânda datorată; 

 creanțe îndoielnice; 

 pierderi cauzate de schimbul valutar; 

 comisioane bancare percepute de banca beneficiarului pentru 

transferurile din partea statului membru; 

 cheltuieli excesive sau nechibzuite; 

 TVA deductibil;  

 TVA suportat de un organism public care acționează în calitate de 

autoritate publică; 

 costuri suportate pe parcursul suspendării punerii în aplicare a acțiunii; 

 contribuții în natură furnizate de terți; 

 costuri declarate în cadrul altor granturi UE finanțate din bugetul UE, 

în special costuri indirecte dacă beneficiarul primește deja un grant de 

funcționare finanțat din bugetul UE în aceeași perioadă; 

 costuri cu personalul permanent al unei administrații naționale pentru 

activități care fac parte din activitățile normale ale administrației (și 

anume care nu sunt desfășurate numai datorită grantului); 

 costuri cu personalul sau cu reprezentanții instituțiilor, organismelor 

sau agențiilor UE;  

 [sunt solicitate spre rambursare în conformitate cu rata conversiei euro indicate 

la articolul 15.6 din acordul de grant;] 

 

 veniturile totale de [a se introduce numărul] ([a se introduce suma în litere]) EUR 

au fost declarate în temeiul articolului 5.3.3 din acordul de grant și 

 

 procedurile contabile ale beneficiarului sunt în conformitate cu normele contabile 

ale statului membru în care este stabilit și permit reconcilierea directă între costurile 

suportate pentru punerea în aplicare a acțiunii acoperite de grantul UE și situația 

generală a conturilor aferentă activității sale globale. 

 

[Cu toate acestea, opinia noastră de audit este rezervată în privința: 

 

 costurilor în valoare de [a se introduce numărul] EUR 

 

 veniturilor în valoare de [a se introduce numărul] EUR 

 

care, în opinia noastră, nu respectă normele aplicabile.] 

 

4. Suntem calificați/autorizați să eliberăm prezentul certificat de audit [(pentru informații 

suplimentare, a se vedea apendicele la prezentul certificat)]. 

 

5. Beneficiarul a plătit un preț de [a se introduce numărul]) EUR (incluzând TVA-ul de [a 

se introduce numărul] EUR) pentru prezentul certificat de audit. [OPȚIUNEA 1: Aceste 
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costuri sunt eligibile (și anume suportate în termen de 90 de zile de la finele acțiunii 

indicate la articolul 3 din acordul de grant) și incluse în situația financiară.][OPȚIUNEA 

2: Aceste costuri nu au fost incluse în situația financiară.] 

 

 

Data, semnătura și ștampila  

 

Anexă: Raport de audit conform ISRS 4400 sau un standard de audit internațional echivalent 

pe baza căruia s-a eliberat prezentul certificat 
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ANEXA 6  

 

MODEL DE RAPORT TEHNIC PERIODIC 

 

 

[Primul] [Al doilea] [Al treilea] Raport tehnic periodic pentru acțiunea [a se introduce 

acronimul] 

 

 

Acord de grant numărul:   [a se introduce numărul acordului de grant]  

Denumirea acțiunii:    [a se introduce denumirea acțiunii]  

Data de începere a acțiunii:   [a se introduce zz/ll/aaaa]  

Durata acțiunii:   [a se introduce durata în luni]  

Perioada acoperită de raport:  de la [a se introduce zz/ll/aaaa] la [a se introduce 

zz/ll/aaaa] 

 

 

1) Descrierea activităților desfășurate cu justificări pentru orice devieri de la activitățile 

prevăzute (maximum 1 500 de caractere pentru fiecare activitate) 

 
 Descrierea activităților 

prevăzute în proiect1), 

cu precizarea 

indicatorilor de 

realizări și de rezultate 

estimați2) 

Descrierea 

activităților 

desfășurate, 

precizând indicatorii 

de realizări și de 

rezultate  

 

Explicații care justifică diferența 

dintre activitățile preconizate a fi 

desfășurate și activitățile 

desfășurate efectiv 

Activitatea 1  

[denumire] 

 

 

 

 

  

Activitatea 2 

[denumire] 

 

   

Activitatea 3 

[denumire] 

 

 

 

  

Activitatea n 

[denumire] 

 

   

1) Anexa 1 la acordul de grant 
2) Cf. articolul 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei 

 

 

2) Anexarea copiilor tuturor materialelor și elementelor vizuale utilizate netransmise 

încă  
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ANEXA 7  

 

MODEL DE RAPORT TEHNIC FINAL 

 

Raport tehnic final pentru acțiunea [a se introduce acronimul] 

 

Acord de grant numărul:   [a se introduce numărul acordului de grant]  

Denumirea acțiunii:    [a se introduce denumirea acțiunii]  

Data de începere a acțiunii:   [a se introduce zz/ll/aaaa]  

Durata acțiunii:   [a se introduce durata în luni]  

 

 

1) Prezentare generală a activităților desfășurate și a rezultatului obținut de acțiune 

folosind, în special, indicatorii de impact menționați la articolul 22 din Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei (maximum 6 000 de caractere) 

 
 

 

 

 

 

2) Rezumat destinat publicării(maximum 3 000 de caractere) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


