
HORIZON  2020 
Construirea un consortiu 

 Aspecte legale și financiare 



CUM SĂ PARTICIPI? 

 



FINANȚAREA PARTENERILOR DIN ȚĂRILE TERȚE 

 aplicanţii din ţări non-EU sunt întotdeauna liberi să ia parte la Orizont 2020 

 

 Ţări terțe finanţate automat  
 => menţionate în Programul de Lucru 

  

 “Ţările industrializate” (SUA..), BRIC şi Mexic 

=> fără finanţare automată, cu excepţia cazurilor: 

 

 Finanţarea este prevăzută în mod explicit în textul apelului sau 

  Participarea este considerată esenţială pentru realizarea proiectului (competențe  

remarcabile/expertiză, accesul la infrastructură de cercetare, accesul la anumite 
medii geografice, accesul la date) sau 

 Existența unui acord bilateral S&T  

Parteneri-US sunt eligibili 

finanţărilor în cadrul apelurilor 

Societal Challenge ‘Health, 

demographic change and well-

being’ cu excepţia PCP/PPI, EJP 

Cofund 



PĂRŢILE TERŢE IMPLICATE ÎN PROIECT  

 

 Subcontractori (art. 13 GA) 

 Contractori, furnizori de lucrări, bunuri şi servicii (art. 10 GA) 

 Părți terțe asociate (art. 14 GA) 

 Părţile terţe oferind contribuţii în natură: 

 Contra plată (art. 11 GA) 

 Gratis (art. 12 GA) 

 Sprijin financiar pentru părţile terţe (finanţare în cascadă/premii  - art. 15 

GA) 

 

 

 



SUBCONTRACTAREA I 

 Definirea subcontractării: a “subcontracta” însemnă achiziţionarea de 

bunuri, lucrări și servicii care sunt menţionate în Anexa 1 din GA ca 

sarcini 

 

Exemple:  

 Construirea unui prototip, dacă este menţionat ca sarcină în Anexa 1  

 Realizarea unui studiu, dacă este menţionat ca sarcină în Anexa 1  

 Teste, măsurători, analize, dacă sunt menţionate ca sarcină în Anexa 1 

 

Caracteristicile subcontractanţilor: 

 Primeşte o comandă şi emite o factură 

 Percepe un preţ, care de obicei, include un profit (regula non-profit nu se aplică) 

 

 



SUBCONTRACTAREA II 

Condiţii de eligibilitate: 

 raportul cel mai bun calitate-preţ sau preţul cel mai mic 

 conformitatea cu normele naţionale privind achiziţile publice 

 Sarcinile de implementat şi costurile estimate, trebuiesc menţionate în  

Anexa 1 a GA 

 Procedură de acceptare simplificată pentru contractele noi de 

subantrepriză la latitudinea Comisiei EU/Agenţiei 



SUBCONTRACTAREA III 

De reţinut: 

 Costurile indirecte ale contracteleor de subcontractare nu sunt luate în 

considerare pentru aplicarea ratei forfetare 

 Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea pentru munca prestată de 

subcontractor. 

 Subncontractele ar trebui să prevadă că proprietatea intelectuală generată 

de un subcontractant revine beneficiarului  

 Subcontarctările afiliate sunt permise numai în cazuri excepționale (contract 

cadru, afiliatul este furnizorul uzual) 

 Subcontractarea între beneficiarii nu este permisă în acelaşi GA 

 

 

 



COSTURILE SERVICIILOR I 

Definiţie: 

 Se bazează pe un contract de servicii care nu este menţionat în Anexa1 

a GA ca sarcină a acțiunii/proiectului 

 Tip de costuri: ”alte costuri directe” 

Exemplu:  

 consultanţă (ex. IPR) 

 traduceri 

 catering 

 tipografie 

 costuri cu certificatele privind declaratiile financiare - (CFS)  



COSTURILE SERVICIILOR II 

Condiţii de eligibilitate: 
 Cel mai bun raportat preţ-calitate sau cel mai mic preţ 

 În conformitate cu normele nationale de achiziţii publice 

 

De reţinut: 

 Costurile serviciilor sunt luate în considerare  pentru costurile indirecte 

 Responsabilitatea revine beneficiarului 

 Contractele de servicii trebuie să prevadă că proprietatea 
intelectuală generată de către contractant revine beneficiarului 

 Se iau în considerare condiţiile contractului cadru dacă acesta există 

 

 

 



DIFERENŢE ÎNTRE SUBCONTRACTARE ŞI CONTRACTELE PENTRU 

ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR 

Subcontractare Achiziţionarea servicii 

• punerea în aplicare a sarcinilor 

acțiunii/proiectului conform Anexa 

1 

• nu privesc sarcinile acțiunii/proiectului dar 

sunt necesare pentru punerea în aplicare 

acestora de către beneficiari 

• trebuiesc indicate în Anexa 1 • nu trebuiesc indicate în Anexa 1 

• trebuiesc declarate “costuri directe 

de subcontractare” 

• trebuiesc declarate “alte costuri directe” 

• NU costuri indirecte • 25% costuri indirecte 

Cel mai bun raport preţ-calitate sau cel mai mic preţ 

În conformitate cu normele nationale de achiziţii publice 

 



PĂRŢILE TERŢE IMPLICATE ÎN PROIECT  

 

 Subcontractori (art. 13 GA) 

 Contractori, furnizori de lucrări, bunuri şi servicii (art. 10 GA) 

 Părți terțe asociate (art. 14 GA) 

 Părţile terţe oferind contribuţii în natură: 

 Contra plată (art. 11 GA) 

 Gratis (art. 12 GA) 

 Sprijin financiar pentru părţile terţe (finanţare în cascadă/premii  - art. 15 

GA) 

 

 

 



PĂRȚILE TERȚE AFILIATE 

Cine potate fi “parte terță afiliată”? 

doar 

• “entitățile afiliate” 

și 

• entitățile cu o legatură legală cu bebeficiarii (exp. JRU, asociații, 

fundații sau alte entități legale compuse din membrii) 

 

Entitatea care efectuează majoritatea activităţilor/lucrului ar 
trebui să fie beneficiarul 

 

 



PĂRȚILE TERȚE AFILIATE 
Condiţii de eligibilitate: 

Părțile terțe afiliate și activitățile care trebuiesc puse în aplicare de 

către acestea trebuiesc menționate în Anexa 1 din GA 

Se aplică aceleaşi condiţii de eligibilitate ca și pentru beneficiari 

De reţinut: 

 responsabilitatea revine beneficiarului 

părțile terțe afiliate declară propriile costuri în propria situație 

financiară 

Agenția/Comisia poate solicita răspunderea solidară unei părți terțe 

afiliate 



DIFERENŢELE DINTRE CONTRACTELE DE SUBCONTRACTARE ŞI 
 PĂRȚILE TERȚE AFILIATE 

subcontractare +  

contracte pentru servicii 

părțile terțe afiliate 

• motivare financiară mare • mai mult motivat de conținut 

• legaturi contractuale cu bebeficiarul • legatură fundamentală cu 
beneficiarul: entitate afiliată sau 

contract care nu se limitează la 

acțiune 

• costurile eligibile sunt (piaţă) 

cheltuielile practicate de către 

beneficiar 

• costurile eligibile sunt cheltuielile  

parților terțe afiliate (non-profit, se 

aplică condițiile de eligibilitate a 
cheltuielilor) 

responsabilitatea revine beneficiarului 



PĂRŢILE TERŢE IMPLICATE ÎN PROIECT  

 

 Subcontractori (art. 13 GA) 

 Contractori, furnizori de lucrări, bunuri şi servicii (art. 10 GA) 

 Părți terțe asociate (art. 14 GA) 

 Părţile terţe oferind contribuţii în natură: 

 Contra plată (art. 11 GA) 

 Gratis (art. 12 GA) 

 Sprijin financiar pentru părţile terţe (finanţare în cascadă/premii  - art. 15 

GA) 

 

 

 



CONTRIBUŢIILE DE ANSAMBLU ÎN NATURĂ  

Părţile terţe oferă contribuții în natură bebeficiarilor (dar nu sunt implicate 
în proiect) 

contribuţiile în natură pot fi furnizate: 

 gratuit sau 

 contra plată 

Numai costurile reale ale contribuţiei în natură sunt eligibile (nici o marjă 
de profit) 

 exemple:  

 personal auxiliar 

 utilizarea de echipamente / infrastructura de cercetare 



CONTRIBUŢIILE ÎN NATURĂ ALE PĂRȚILOR TERȚE 
 (CONTRA COST) 

Contribuţiile în natură oferite contra cost: 

 beneficiarii pot declara costurile lor până la costurile suportate efectiv de către 
părțile terţe 

 

Condiţii de eligibilitate: 

 părţile terţe, plăţile în natură, costurile estimate trebuiesc stabilite în 
Anexa 1 (procedura de autorizare simplificată privind contribuţiile în 
natură este la latitudinea Comisiei UE/Agentiei) 

 

 doar costurile reale ale părţilor terţe sunt eligibile (fără costuri unitare) 

 



CONTRIBUŢIILE ÎN NATURĂ ALE PĂRȚILOR TERȚE  
(GRATIS) 

Contribuţiile în natură oferite gratuit: 

 costurile părţilor terţe pot fi declarate costurile eligibile deşi nu există nici un 

cost suportat de beneficiar 

 în cazul dat, special pentru a fi utilizate în proiect, contribuţiile în natură 

trebuiesc declarate venituri 

 

Condiţii de eligibilitate: 

 cheltuielile se înregistrează în conturile părţilor terţe 

 părţile terţe, plăţile în natură, costurile estimate trebuiesc stabilite în Anexa 
1 a GA (prin procedură de autorizare simplificată) 

 doar costurile reale ale părţilor terţe sunt eligibile (fără costuri unitare) 

 

 



COSTURILE INDIRECTE ALE CONTRIBUȚEI ÎN NATURĂ 

Eligibilitatea cheltuielilor indirecte depinde de unde sunt folosite 
contribuţiile în natură: 

a) la sediul beneficiarului: 

 cheltuielile indirecte suportate de beneficiar primesc periodic sumă 
forfetară de 25% 

b) la sediul părţilor terţe: 

 cheltuielile directe suportate efectiv de către partea terţă pot fi mărite cu 
o sumă forfetară de 25% la aceste costuri  

 prin urmare, costurile de contribuţie în natură NU sunt luate în 

considerare atunci când se calculează costurile indirecte ale 
beneficiarului 



PĂRŢILE TERŢE IMPLICATE ÎN PROIECT  

 

 Subcontractori (art. 13 GA) 

 Contractori, furnizori de lucrări, bunuri şi servicii (art. 10 GA) 

 Părți terțe asociate (art. 14 GA) 

 Părţile terţe oferind contribuţii în natură: 

 Contra plată (art. 11 GA) 

 Gratis (art. 12 GA) 

 Sprijin financiar pentru părţile terţe (finanţare în cascadă/premii  - art. 15 

GA) 

 

 

 



SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PĂRŢILE TERŢE 
( FINANŢARE ÎN CASCADĂ/PREMII  - ART. 15 GA) 

 sprijinul financiar este acordat printr-o donatie financiară persoanelor fizice sau 

juridice 

   

 exemplu: alocații, burse, asistenţă financiară nerambursabilă pentru ONG-uri 

locale, microcredite, premii (a nu se confundă cu premiile UE) 

 

 sprijinul financiar poate fi furnizat şi de către o parte terță afiliată 

 

 Articol opţional: doar când este menţionat în Programul de lucru/apel 

 

 pericol de confuzie: nu introduceţi 'costurile entitatilor afiliate' în coloana pentru 

buget 'costuri de sprijin financiar pentru parți terte ' 

 

 

 

 



PĂRŢILE TERŢE:   ALTE ASPECTE 

• Propunerea de proiect 

• Pregătirea grantului 

• Portalul de participare 

• Costurile raportărilor 

• Controalele  



PROPUNEREA DE PROIECT I 

 Se ia în considerare cazul subcontractanților și/sau ale 

altor părţi terţe care trebuie să fie  implicaţi în proiect 

 explică implicarea părţilor terţe în propunere 

 Condiţiile generale de participare şi de finanţare aplicate 

părţilor terţe afiliate (ex: 100% rata de finaţare pentru 

entităţile juridice non-profit în cadrul Actiuni Inovative)- 

atenţie în cazul ţărilor terţe. 

 

 



PROPUNEREA DE PROIECT II 

Părţile terţe implicate în proiect (incluzând utilizarea resurselor) 

 



BUGETUL 

 

 

 

 

 

 

 

 Bugetul estimat: coloană separată pentru “suportul financiar al 

părţilor terţe”,- alte costuri ale părţilor terţe nu pot fi prezentate ca 

si costuri obișnuite ale beneficiarului 



PREGĂTIREA GRANTULUI 

 

 fiecare parte terţă afiliată necesită un PIC valid  

‘Participant Identification Code (PIC)  

 

 beneficiariul trebuie să menţioneze/introducă PIC-ul 

fiecărui asociat parte terţă în portalul participanţilor 

 



PĂRŢILE TERŢE IN CA  

(CONSORTIUM AGREEMENT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De luat în considerare: 

 

• chestiuni privind asumarea răspunderii 

• despăgubiri pentru daune 

• Aspecte legate de confidenţialitate 

• neîntelegeri între beneficiar şi părţile terţe 

 



RAPORTAREA CHELTUIELILOR 

 detalii privind subcontractarea sunt necesare în raportările 

financiare 

 

 personalul detaşat conta cost: va fi declarat sub cheltuielile cu 

personalul  

 

 doar părţile terţe afiliate înregistrează în raportul lor 
financiar (necesitând un certificat privind declarațiile 

financiare dacă şi numai dacă costurile părţilor terţe sunt 
peste pragul CFS - EUR 325 000) 

 

 

 



PORTALUL PARTICIPANTULUI 

Părţile terţe nu au rol în proiect în portalul 

participantului (PP), din moment ce ei nu sunt 

părţi ai grant agreement-ului 

 

Situaţia financiară a părţilor terţe afiliate: 

Părţile terţe afiliate nu au acces în proiect în 

portalul participantului  şi nu au un LSIGN 

(semnatar legal) pentru proiect→ 

beneficiarul completează situaţia financiară 

pentru părţile terţe afiliate 

Sau  

Desemnează rolul de “task manager” unui 

reprezentant al părţi  terţe afiliate (un alt rol nu 

este recomandat) 

 

 



PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CATEGORIILOR DE COSTURI 
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CALCULUL SUMEI FORFETARE  

PENTRU COSTURILE INDIRECTE  

Sumă forfetară de 25% din costurile eligibile directe, din care 

se exclude.. 

......în toate proiectele 

 Costui de subcontractare (exp: furnizorii de lucrari, bunuri şi servicii  care se 

identifică în Anexa 1 a GA ca action tasks) 

 Costurile în natură furnizate de  către părţile terţe care nu sunt utilizate la 

sediul beneficiarului 

......numai în cazul unei OPŢIUNI în GA: 

supot financiar al parţilor terţe (art. 15 GA) 

 



CONTROALELE PĂRŢILOR TERŢE 

Toate părţile terţe pot fi supuse controalelor (verificări, recenzii, 

audit şi investigări) de către Comisia Europeană, agenţiile  UE, 

Curtea de Conturi a UE si OLAF 

în acest scop, părţile terţe trebuie să permită accesul la sediul 
lor şi să ofere informaţiile şi datele solicitate 

ATENŢIE: asiguraţi-vă că UE îşi poate exercita controalele vis-à-
vis de părţile terţe prin includerea clauzelor necesare în toate 
contractele cu părţile terţe 

de văzut: 

Art. 22: controale, recenzii, audit şi investigări 

Art. 23: evaluarea impactului şi a acţiunilor 

 



INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

 

General Grant Agreement: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-

multi_en.pdf  

 

Annotated Grant Agreement: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h20

20-amga_en.pdf 

 

 

 

 




