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Acțiunile MSCA vă ajută...

... să realizați un proiect de cercetare în Europa!

... să vă petreceți timpul la cele mai importante laboratoare din Europa!

... să fiți parte dintr-un program stabilit și extrem de prestigios!

... să beneficiați de condiții de muncă excelente!

... să vă dezvoltați flexibilitatea și angajabilitatea!



Date generale despre MSCA

... sunt un important program de burse UE,

începând cu anul 1996

... sprijină mobilitatea, formarea și 

dezvoltarea carierei cercetătorilor de toate 

naționalitățile

... finanțează toate domeniile de cercetare 

(abordare ascendentă), iar rata de finanțare 

este de 100%









Concepte cheie

 MOBILITATE gen 3-i este o cerinţă-cheie în Acțiunile Marie-

Sklodowska Curie: mobilitate internațională, intersectorială,

interdisciplinară

 ABORDARE ASCENDENTĂ (bottom-up approach): Acțiunile

Marie Skłodowska-Curie sunt deschise pentru activitățile de

formare și dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetării și

inovării, fiind alese în mod liber de candidați. De asemenea, nu

există o limită de vârstă pentru aplicanți



Mobilitatea – element crucial al MSCA

Internațională

• de intrare

• de ieșire

• intraeuropeană
Intersectorială Interdisciplinară



În fond, există 2 modalități de 
participare la MSCA

aplicați pentru propria bursă

sau

aplicați la un proiect de burse



MSCA – schema acțiunilor în 

Orizont 2020



MSCA – schema acțiunilor în 

Orizont 2020



DOCTORAL NETWORKS



DOCTORAL NETWORKS

 Formare inițială și studii de doctorat pentru cercetătorii debutanți (fără 

titlu de doctor!), oferită de rețele internaționale de organizații din 

sectoarele academice și non-academice, inclusiv ÎMM;

 Acțiune dedicată exclusiv cercetatorilor debutanți

 Focusare pe proiecte individuale / personalizate

 Interacțiune semnificativă cu sectorul non-academic

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și adaptare la nevoile pieței muncii. 

Formarea aptitudinilor transferabile, de ex. comunicare, management 

de cercetare, IP, etică, mobilizare socială, antreprenoriat



Doctoral Networks

Doctoral networks
(înainte: Rețelele europene

de formare - ETN)

Joint DN

(înainte Doctoratele

europene comune -

EJD)

Industrial DN
(înainte: Doctoratele

industriale europene - EID)

Cel puțin 3 beneficiari din 

SM/ȚA diferite

•Cel puțin 3 organizații cu 

dreptul de a acorda 

diplome de doctorat, din  

SM/ȚA diferite

• Gestionare, admitere,

selectare, supraveghere, 

monitoring, evaluare 

comună 

•Acordare de diplome 

comune, duble sau multiple 

•cel puțin 2 parteneri:

o organizație academică 

care are dreptul să acorde 

diplome

de doctorat și o 

organizație non-

academică (în special

companii). 
*Aceștia supervizează în comun 

candidatul la

diploma de doctorat, care își 

petrece cel puțin 50% din timp în

sectorul non-academic.



CONDIȚII ACTUALIZATE



CONDIȚII ACTUALIZATE



POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

GRANTURI PENTRU CERCETĂTORII EXPERIMENTAȚI 

PENTRU O MOBILITATE DE CERCETARE CU DESTINAȚIE 

EUROPEANĂ SAU GLOBALĂ (INCLUSIV FAZA DE REVENIRE)



BURSE INDIVIDUALE PENTRU SPRIJINIREA 

CERCETĂTORILOR CU EXPERIENŢĂ

 Sunt adresate DOAR cercetătorilor experimentați (C.E:)

 Mobilitate internaţională şi intersectorială pentru C.E.

 Sporirea competenţelor şi potenţialului creativ al C.E

 Mobilitate intra-europeană, intra-UE, extra-europeană şi de reintegrare

 Posibilitatea detașărilor intersectoriale.



POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS



POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS



POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS



MSCA STAFF EXCHANGE

SCHIMB DE PERSONAL DE CERCETARE ŞI INOVARE

Stimularea inovării prin intermediul schimburilor de

cunoștințe. Promovarea colaborării internaţionale şi inter-

sectoriale prin intermediul cercetării şi schimbului de

personal de inovare și cercetare.



SCHIMB DE PERSONAL DE CERCETARE ŞI INOVARE

Schimb de personal pentru a stimula transferul de cunoştinţe;

Schimb flexibil intersectorial (în Europa) și internaţional (cu ţări terțe)

de personal de înaltă calificare de cercetare şi inovare;

- în cadrul UE doar detașări inter-sectoriale;

- bazat pe un proiect comun de cercetare.

- Detașările ar trebui să implice instituțiile din sectorul academic și non-

academic (în special IMM-uri) cu sediul în SM/ȚA și / sau țări terțe;

- Sunt o treaptă esențială pentru dezvoltarea de parteneriate pentru

proiecte de cercetare și inovare comune;

- Contribuie la schimb de cunoștințe prin mobilitatea internațională și / sau

inter-sectorială prin detașări bidirecționale (C.E/C.D/ personal de sprijin),

cu mecanism implicit de retur
- Detașări în limitele SM/ȚA: doar intersectoriale

- + SM/ȚA + țările terțe: detașări în cadrul aceluiași sector sau intersectoriale



SCHIMB DE PERSONAL DE CERCETARE ŞI INOVARE



SCHIMB DE PERSONAL DE CERCETARE ŞI INOVARE



SCHIMB DE PERSONAL DE CERCETARE ŞI INOVARE

https://euconf-

eu.zoom.us/webinar/register/WN_1E5OsSGrSviRA6O8wtMnnQ



COFUND - COFINANŢAREA PROGRAMELOR REGIONALE, NAŢIONALE ŞI 

INTERNAŢIONALE DE DOCTORAT ŞIPOSTDOCTORAT

PROGRAME DE 

DOCTORAT
PROGRAME DE 

BURSE



COFUND - COFINANŢAREA PROGRAMELOR REGIONALE, NAŢIONALE ŞI 

INTERNAŢIONALE DE DOCTORAT ŞI POSTDOCTORAT

Sprijină programele noi sau existente de formare internațională, inter-

sectorială și interdisciplinară de cercetare și mobilitatea a cercetătorilor;

Formare internațională, intersectorială si interdicisplinară de cercetare

training, precum și mobilitatea transnaţională şi trans-sectorială a cercetatorilor

de la toate etapele de carieră;

Oportunităţi pentru cercetători din toate ţările;

Regula de mobilitate a MSCA;

Recrutarea deschisă şi transparentă;

Un singur beneficiar;

Persoane juridice (publice și private) din state membre/țări asociate



COFUND - COFINANŢAREA PROGRAMELOR REGIONALE, NAŢIONALE ŞI 

INTERNAŢIONALE DE DOCTORAT ŞIPOSTDOCTORAT

Programe doctorale

• Sprijin pentru C.E.

• Antrenare în activitate de 
doctorat - obligatorie

• Oportunități de training și 
detașare, mai ales în 
sectorul non-academic

Programe de burse

• Sprijin pentru C.D.

• Nu se admite participarea 
personalului permanent 
al organizației-gazdă

• Apeluri regulare, pentru 
asigurarea competiției 
deschise

• Mobilitatea intersectorială 
este încurajată
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• Individual fellowships, which fund training and mobility of researchers of any 

nationality, are now called postdoctoral fellowships, and are only available 

to researchers with up to eight years of post-PhD research experience.

The Commission hopes this restriction will help reduce the number of 

applications and boost success rates, which currently range between 11 to 

18%.

• To further boost success rates, the Commission will limit resubmissions. 

Applicants will not be allowed to resubmit proposals the following year if they 

fail to get a score of 70/100 for their postdoctoral fellowship applications, or 

80/100 for the doctoral networks grants (formerly called innovative training 

networks).

• To help some of the unsuccessful candidates, the Commission is introducing 

a Seal of Excellence for postdoctoral fellowships, to be awarded to projects 

that meet the necessary criteria but do not get funding due to a high number 

of applications. The aim is to help projects secure alternative funding from 

member states. “In principle, you take advantage of the high-quality 

evaluation of the Commission.

SIGNIFICANT CHANGES





The calls for doctoral networks and postdoctoral fellowships both open on 18 

May.

Around half the budget for 2021, €403 million, will fund doctoral networks of up to 

three consortia carrying our doctoral training programmes. The call will close on 16 

November. Next year, there will be €427 million to apply for between 3 May and 15 

November.

Researchers can apply for postdoctoral fellowships until 15 September. There is a 

total of €242 million this year, plus €1 million for projects under the nuclear research 

programme, Euratom. In 2022, the call will run between 14 April and 14 September, 

with €257 million from MSCA and €1 million Euratom funding.

COFUND, a programme offering additional financing to existing doctoral and post-

doctoral training programmes, will open calls on 12 October with a budget of €89 

million this year. Universities and research institutions can apply until 10 February 

2022. Next year, there will be €95 million in the funding pot, with applications 

accepted between 11 October 2022 and 9 February 2023.

Organisations wishing to send staff on exchanges to other countries can apply for 

funding between 7 October 2021 and 9 March 2022. There is €72.5 million to be 

distributed to staff exchanges and knowledge sharing initiatives. In 2022, a €77.5 

million call will launch on 6 October and will remain open until 8 March.
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