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Acţiunile Marie Curie

Innovative Training 
Networks

ITN Reţele de cercetare dedicate instruirii 
cercetătorilor debutanţi/doctoranzi

Individual Fellowships IF Sprijin pentru cercetători cu experienţă, în 
proiecte cu mobilitate transnaţională şi 
intersectorială

Research and Innovation 
Staff Exchange

RISE Cooperarea internaţională şi intersectorială prin 
schimb de personal între beneficiari

Co-funding of 
programmes

COFUND Cofinanţarea programelor regionale, naţionale
şi internaţionale: 
-programe doctorale
-alte programe de burse

Acţiuni suport NIGHT

MSCA 
NCP

Noaptea Europeană a Cercetătorilor 

Sprijin pentru reţeaua NCP



Acţiunile Marie Curie



Obiectivele acţiunilor MSC

 Sprijinirea cercetătorilor în toate etapele carierei lor şi
promovarea dezvoltării carierei în cercetare şi inovare

 Folosirea dinamică a capitalului intelectual al Europei, în
scopul generării de cunoaştere, inovare şi noi aptitudini

 Dezvoltarea unor proiecte inovative, compatibile cu cerinţele
de competitivitate şi interdisciplinaritate ale cercetării şi
inovării

 Parteneriate cu Statele Membre prin mecanismul de
cofinanţare



Elemente specifice

 Toate domeniile ştiinţifice sunt eligibile (abordare “bottom-
up” )

 8 paneluri de evaluare standard : 

o Chemistry (CHE), 

o Social Sciences and Humanities (SOC),

o Economic Sciences (ECO), 

o Information Science and Engineering (ENG), 

o Environment and Geosciences (ENV),

o Life Sciences (LIF), 

o Mathematics (MAT), 

o Physics (PHY)



Elemente specifice

o Paneluri multidisciplinare:

o Reluarea carierei, 

o Reintegrare, 

o Societate&întreprinderi



Elemente specifice

Mobilitate transnaţională – criteriu de eligibilitate

 Participarea sectorului economic este puternic încurajată
(întreprinderi, IMM-uri)

 Fără limită de vârstă : “senior researcher” (>10 ani
experienţă) eligibil

 Promovează condiţii de muncă şi angajare atractive: plafoane
minime OBLIGATORII stabilite prin Programul de lucru

 La data termenului limită al apelului/recrutării, cercetătorul
să nu fi avut reşedinţa sau să nu îşi fi desfăşurat activitatea
de bază (muncă, studii) în ţara organizaţiei gazdă pentru mai
mult de 12 luni din ultimii 3 ani imediat anteriori datei de
referinţă.



Participanţi

 Organizaţii:

– BENEFICIARI (semnatarii grantului) şi ORGANIZAŢII 
PARTENERE

– Sectoare:

Academic = universităţi publice sau private, organizaţii 
de cercetare non- profit publice sau private, organizaţii 
internaţionale de interes european

Non- academic = orice actor socio-economic neinclus 
în sectorul academic; implicarea industriei, în sens larg: 
participarea agenţilor economici (inclusiv a IMM -
urilor) şi a altor actori socio- economici

 Cercetători, în funcţie de nivelul de experienţă în cercetare



Aspecte generale
Acţiunile Marie Sklodowska Curie

• Care este nivelul de experienţă in cercetare?

• Definiţii utilizate în Programul de lucru:

 Cercetători debutanţi (Early stage researchers- ESR) = fără
doctorat obţinut sau <4 ani experienţă în cercetare
(normă întreagă)

 Cercetători cu experienţă (Experienced researchers- ER) = 
cu doctorat sau > 4 ani experienţă în cercetare (normă
întreagă)

Experienţa în cercetare se calculează de la data obţinerii
unui titlu/diplome care ar permite accesul la doctorat
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(IF)



Burse individuale (IF)

Burse 
Europene

Burse Globale



Burse individuale 

• Numai pentru cercetători cu experienţă (> 4 ani exp.
sau doctorat), de ORICE NAŢIONALITATE

• Posibilitatea de a derula proiectul de cercetare în
statele membre UE/Asociate sau în afara UE, de a
relua cariera în cercetare sau de a se reîntoarce în
Europa

• Accent pe dezvoltarea carierei cercetătorului



Burse individuale 

• Proiectul se trimite de către cercetător împreună cu
organizaţia gazdă (stabilită în UE/AC; sector academic /non-
academic)

• Burse Europene (12-24 luni) sau Globale (12-24 luni + faza de
reîntoarcere în UE, obligatorie, de 12 luni)

o Detaşări, în special în sectorul non- academic, incluse în
planul de dezvoltare a carierei

o Paneluri multidisciplinare separate pentru Career restart
(CAR), Reintegration (RI) și Society and Enterprise
(beneficiarul trebuie să provină din sectorul non- academic)



Gantt Chart
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RISE 
Research and innovation staff exchange

• Obiectiv
o Colaborare internaţională şi inter-sectorială prin

schimb de personal (de cercetare ESR/ER, tehnic,
management)

o Condiţie minimă eligibilitate: participanţi din
min. 3 ţări diferite (cel puţin 2 MS/AC şi ţări terţe)

o Organizaţii din ambele sectoare, în special IMM-
uri



RISE 
Research and innovation staff exchange

o Dezvoltarea de parteneriate (activităţi comune de
cercetare şi inovare) între participanţi, sprijin organizare
de workshop-uri, networking, conferinţe)

o Detaşări de personal între parteneri de 1-12 luni

o Între partenerii din UE: permise doar detaşări inter-
sectoriale

o Nu sunt permise detaşări între partnerii din ţări terţe sau
între partenerii din aceeași MS/AC



Durata proiectelor: maximum 4 ani

Acord de parteneriat recomandat

Nu se aplică regula mobilităţii

Condiţie de eligibilitate pentru personalul
detaşat: să fi fost încadrat la organizaţia care
detaşează 6 luni înainte de detaşare

8 paneluri de evaluare

RISE 
Research and innovation staff exchange
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RISE - Research and innovation staff exchange



RISE 
Research and innovation staff exchange



RISE 
Research and innovation staff exchange
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Reţelele ITN 
(Innovative Training Networks)

• Finantare pentru PROGRAME COMUNE de training în cercetare/programe
doctorale selectate prin concurs, implementate de consorţii formate din
universităţi, organizaţii de cercetare, agenţi economici (IMM) etc. din
diferite ţări din UE şi nu numai

• Criterii eligibilitate: reţea formată din min. 3 entităţi, din ţări UE/AC
diferite

• Programele de instruire:

 răspund unor cerinţe identificate în domenii de cercetare definite în
cadrul consorţiului

 urmăresc pregătirea unei noi generaţii de tineri cercetători creativi,
inovativi şi cu spirit antreprenorial

 pun accent pe tripla dimensiune a mobilităţii:

 internaţională,

 interdisciplinară,

 intersectorială



Reţelele ITN 
(Innovative Training Networks)

• Durata programelor ITN: maximum 4 ani

• Bursele oferite de program: numai pentru cercetători 
debutanţi, pentru 3-36 luni

• 3 tipuri de reţele ITN

o Reţele de instruire europene (ETN)

o Doctorate europene comune (EJD)

o Doctorate industriale europene (EID)



Reţelele ITN 
(Innovative Training Networks)
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COFUND
Cofinanţarea programelor

 Acţiune cu mono-beneficiar (organizaţie stabilită în UE/AC care
finanţează/derulează programe doctorale sau programe de burse)

 Programe multianuale (3- 5 ani)

 Aplicaţiile se trimit către 2 paneluri dedicate:

Programe 
doctorale 
(pentru ESR)

Programe de 
burse
(pentru ER)



• Cofinanţarea PROGRAMELOR de instruire şi
dezvoltarea carierei, regionale /naţionale
/internaţionale, noi sau existente

• Obiectiv: deschiderea programelor către mobilitate
internaţională, intersectorială şi interdisciplinară

• Valoarea cofinanţării : până la 50% din costurile
unitare stabilite prin Programul de lucru (numai
pentru indemnizaţia de trai şi management)

COFUND
Cofinanţarea programelor



• Posibilitatea combinării cu alte fonduri pentru
suportarea altor costuri (cercetare, regie, transport,
mobilitate etc)

• Competiţie deschisă pentru selectarea bursierilor,
publicitate largă, evaluare internaţională, regulile
mobilităţii se aplică la selectarea bursierilor

• Sprijin financiar acordat cercetătorilor: min. 3 luni

COFUND
Cofinanţarea programelor
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Researchers’ Night

• Eveniment pan-european destinat publicului larg (în special
elevi şi studenţi) pentru a promova/încuraja o carieră în
cercetare

• Ultima vineri din Septembrie (30 sept. 2016, 29 sept.2017)

• Proiecte bianuale (2016, 2017) de tip Coordination and
support action (100% finanţare costuri eligibile de către CE)

– în medie, contribuţia CE este de 140-160.000
Euro/proiect/2 ani



Researchers’ Night

Activităţi tipice:

• campanii de promovare - presă, radio, TV, publicitate etc,

• activităţi distractive,

• experimente ştiinţifice,

• laboratoare mobile,

• dezbateri,

• simulări,

• jocuri,

• competitii etc
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Contribuţia UE

Contribuţie bazată exclusiv pe costuri unitare
(persoană/lună)

2 tipuri de costuri unitare:

pentru cercetător şi

 instituţionale

Coeficienţii de ţară: se aplică doar
indemnizaţiilor de trai, nu şi de mobilitate



Reţele de cercetare (ITN) 3.110 600 500 1.800 1.200

Burse Individuale (IF) 4.650 600 500 800 650

Schimb de personal (RISE)

TOP-UP ALLOWANCE
1.800 700

2.000

Cofinanţarea programelor 

regionale, naţionale şi

internaţionale (COFUND)  **

Cercetător debutant 

(ESR)

1.855

-
MANAGEMENT

Cercetător 

experimentat (ER)

2.625 -

325

Structura contribuţiei UE

*Se aplică un coeficient de ţară indemnizaţiei de trai (tabelul 4 din Programul de lucru 2016-2017)

RO = 68,3% BE şi LU = 100%

**Reprezinta 50% cofinantare UE si acoperă doar indemnizaţia de trai şi management. Alte costuri pot fi finanţate

din alte surse. 



Documente necesare

• Pagina apelului: Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom
e.html

• Programul de lucru 2016-2017

• Ghidul aplicantului (fiecare Acţiune Marie Curie - un ghid
specific) – formularele A (administrativ financiare) şi B
(descrierea proiectului)

• Lista ţărilor eligibile pentru finanţare: General Annexes

• FAQs
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/sup
port/faq.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
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Evaluare

 Criteriile de evaluare:

 Experţi evaluatori independenţi

 Rezultatele evaluărilor: max. 5 luni de la data limită

 Semnarea acordului de grant: max. 8 luni de la data limită

1. Excelenţă 2. Impact 3. Calitatea şi eficienţa implementării 
proiectului

50% 30% 20% 



What evaluators 
expect …



Strengths & 
Weaknesses
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Apeluri 2017

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/



Apeluri deschise



Apeluri deschise



Apeluri viitoare



Apeluri viitoare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html



Apeluri viitoare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html

RISE

Objective:
The RISE scheme will promote international and inter-sector
collaboration through research and innovation staff exchanges,
and sharing of knowledge and ideas from research to market (and
vice-versa).
The scheme fosters a shared culture of research and innovation
that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and
helps to turn creative ideas into innovative products, services or
processes.

Scope:
RISE involves organisations from the academic and non-academic
sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and
Associated Countries) and outside Europe (third countries).
Support is provided for the development of partnerships in the form
of a joint research and innovation project. This is aimed at
knowledge sharing via international as well as intersectoral mobility,
based on secondments of research and innovation staff (exchanges) with
an in-built return mechanism.



Apeluri viitoare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html

RISE

The organisations constituting the partnership contribute directly to the
implementation of a joint research and innovation project by seconding
and/or hosting eligible staff members. Secondments shall always
take place between legal entities independent from each other[1].

RISE should exploit complementary competences of the
participating organisations, as well as other synergies, and enable
networking activities, organisation of workshops and conferences
to facilitate sharing of knowledge, new skills acquisition and
career development for research and innovation staff members.

RISE projects can focus either on one dimension of mobility
(intersectoral / international), or include a combination of both.

Exchanges can be for both early-stage and experienced
researchers' levels and can also include administrative, managerial
and technical staff directly involved in the research and
innovation activities of the proposal.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html#fn1


Apeluri viitoare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html

Support for the exchanges between institutions within Europe
(EU Member States and Associated Countries) covers only
intersectoral secondments.

Exchanges with institutions from and to third countries can be
intersectoral as well as within the same sector. Secondments between
institutions located in third countries or within the same EU Member
State or Associated Country will not be supported.

Expected Impact:
At staff member level:
•Increased set of skills, both research-related and transferable ones,
leading to improved employability and career prospects both in and
outside academia
•Increase in higher impact R&I output, more knowledge and
ideas converted into products and services
•Greater contribution to the knowledge-based economy and
society



Apeluri viitoare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html

At organisation level:
•Enhanced cooperation and transfer of knowledge between
sectors and disciplines
•Strengthening of international and intersectoral collaborative networks
•Boosting of R&I capacity among participating organisations

At system level:
•Increase in international, interdisciplinary and intersectoral mobility of
researchers in Europe
•Strengthening of Europe's human capital base in R&I
•Increase in Europe's attractiveness as a leading destination for R&I
•Better quality R&I contributing to Europe's competitiveness and growth

Cross-cutting Priorities:
Socio-economic science and humanities
Gender
International cooperation
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MSCA - Romania



MSCA - Romania



Succes !


