
BURSE MARIE SKLODOWSKA CURIE 

 

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sprijină cercetătorii de toate naționalitățile în 

toate etapele carierei lor. Pot beneficia de finanțare cercetători din toate domeniile de activitate 

şi de cercetare. În cadrul acţiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA) se regăsesc: 

 

1. Marie Skłodowska-Curie, Individual (MSCA IF)  

a. Tip:  

- Burse europene:  

o pentru activități de cercetare desfășurate în ţările membre UE sau ţări asociate;  

o sunt deschise cercetătorilor străini care vin în Europa sau cercetătorilor europeni 

care se deplasează în alt stat membru; 

o contribuie la reintegrarea cercetătorilor care se întorc în Europa. 

- Burse globale:  

o finanțează deplasări în afara Europei pentru cercetători din ţările membre UE sau 

asociate.  

b. Eligibilitate: 

Pot aplica doar cercetători cu experiență, deţinători ai diplomei de doctorat la momentul 

plecării sau să fi lucrat cu normă întreagă în cercetare cel puțin patru ani. 

Condiţii: după perioada în care a beneficiat de bursă în afara Europei, cercetătorul este 

obligat să se întoarcă în Europa pentru un an. 

c. Activități finanțate:  

Pot obține finanțare toate domeniile cercetării, cu excepţia celor acoperite de Tratatul 

EURATOM. Cerință obligatorie: mobilitatea transfrontalieră. Este încurajată mobilitatea 

intersectorială.  

d. Cheltuieli finanțate  

Bursa este acordată organizației-gazdă (universitate, centru de cercetare, întreprindere din 

Europa) şi acoperă costurile de ședere, călătorie și familie. 

Bursa europeană se acordă pe o durată de unu sau doi ani, iar cea globală, pe o perioadă de 

doi sau trei ani. Bursele europene și globale pot include și o perioadă de detașare în altă 

organizație din Europa, cu durata de maxim 3 și respectiv maxim 6 luni (în funcție de durata 

bursei inițiale), dacă detașarea poate servi la intensificarea impactului bursei. 

e. Condiţii de înscriere în proiect:  

Bursele individuale sunt selectate prin concurs general și prin evaluare transparentă și 

independentă bazată pe o serie de criterii prestabilite.  

f. Solicitarea de finanțare  

Include o propunere de cercetare și un CV. Propunerea se redactează împreună cu 

organizația/organizațiile gazdă (universitate/centru de cercetare/întreprindere).  

 

 



 

2. Marie Skłodowska-Curie - Rețele de formare inovatoare (ITN) 

Rețelele inovatoare de formare reunesc universități, centre de cercetare și întreprinderi din 

diferite țări ale lumii. Finanțarea servește la promovarea excelenței științifice și a inovării la 

nivelul întreprinderilor şi la îmbunătățirea perspectivelor profesionale ale cercetătorilor, prin 

dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului, creativității și inovării. 

a. Tipuri de rețele de formare inovatoare  

- Rețele europene de formare (ETN): 

o formare comună în domeniul cercetării, organizată de cel puțin trei parteneri din 

interiorul și din afara mediului academic; 

o posibilitatea de a lua contact cu diferite sectoare și de a dezvolta competențe 

transferabile lucrând în cadrul unor proiecte comune de cercetare;  

o organizațiile trebuie să-și aibă sediile în cel puțin trei state membre UE sau ţări 

asociate diferite; 

o dintr-o rețea pot face parte și alți participanți provenind din organizații din toată 

lumea. 

- Doctorate industriale europene (EID) 

o studii doctorale comune furnizate de cel puțin un partener acreditat din mediul 

academic și de cel puțin un partener din afara mediului academic, în primul rând 

întreprinderi. Programul de doctorat este supervizat de reprezentanți ai mediului 

academic și de reprezentanți ai întreprinderii. Participantul trebuie să petreacă cel 

puțin 50% din timpul de lucru în întreprindere; 

o dezvoltarea competențelor doctoranzilor în interiorul și în afara mediului academic; 

o organizațiile trebuie să-și aibă sediile în cel puțin două state membre UE sau ţări 

asociate diferite. Pot participa diferite organizații partenere din alte țări ale lumii ce 

completează această pregătire. 

- Doctorate europene comune (EJD): 

o minim trei organizații academice care formează o rețea ce are ca obiectiv acordarea 

diplomelor comune, duble sau multiple. Este obligatorie supervizarea cercetătorului 

și o structură administrativă comună. 

o scopul este de a promova colaborarea internațională, intersectorială și 

multidisciplinară/interdisciplinară în domeniul studiilor doctorale în Europa. 

o organizațiile trebuie să-și aibă sediile în state membre UE sau ţări asociate diferite. 

o este încurajată participarea organizațiilor din toată lumea, inclusiv din sectoare 

neacademice. 

b. Candidați eligibili  

Acțiunea se adresează organizațiilor de tipul universităților, centrelor de cercetare sau 

întreprinderilor, care propun o rețea de formare în domeniul cercetării.  

 

 



c. Activități finanțate  

Pot obține finanțare toate domeniile cercetării cu excepția celor acoperite de Tratatul 

EURATOM. 

Formarea în domeniul cercetării sau programul de studii doctorale propuse trebuie să răspundă 

unor nevoi multidisciplinare și interdisciplinare bine definite, în domenii de cercetare 

științifică și tehnologică şi să ofere posibilitatea de a dobândire a competențelor transferabile 

(de ex.: spirit antreprenorial și abilități de comunicare). 

d. Cheltuieli finanțate:  

Granturile acoperă: recrutarea și formarea fiecărui cercetător pe o perioadă de maxim trei ani; 

costuri de cercetare, inclusiv organizarea de activități și conferințe comune; costuri generale 

și administrative. La nivel de organizație, durata maximă a unui proiect ITN este de patru ani. 

e. Condiţii de înscriere în proiect:  

Proiectele sunt selectate prin concurs general și prin evaluare transparentă și independentă 

bazată pe o serie de criterii prestabilite. Propunerile trebuie să reflecte forme de cooperare 

existente sau planificate între parteneri, care să prevadă participarea cercetătorilor la proiecte 

individuale și personalizate de cercetare. Mobilitatea transfrontalieră este o cerință 

obligatorie.  

 

3. Marie Skłodowska-Curie - Schimb internaţional de personal de 

cercetare (IRSES) 

Prin intermediul său, organizaţiile sunt ajutate să stabilească sau să consolideze relaţii de 

cooperare pe termen lung, printr-un program de schimb coordonat pentru personalul lor.  

a. Eligibilitate:  

Pot participa organizaţii active în domeniul cercetării (universităţi, centre de cercetare etc.). 

Propunerea trebuie să includă: doi participanţi independenţi din două state membre sau 

ţări asociate diferite, PLUS una sau mai multe organizaţii din ţări cu care UE a încheiat un 

acord S&T (acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică) sau din ţări acoperite de politica 

europeană de vecinătate. Unul dintre partenerii provenind din statele membre sau din ţările 

asociate va juca rolul de coordonator al proiectului. 

b. Teme finanţate:  

Propunerile pot veni din toate sectoarele cercetării ştiinţifice şi tehnologice de interes pentru 

UE. Nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM. 

c. Costuri de finanţare:  

Pentru fiecare angajat al unui stat membru sau al unei ţări asociate care locuieşte într-o ţară 

terţă eligibilă, IRSES va asigura plata unei alocaţii lunare menite să acopere costurile mobilităţii 

(inclusiv costurile de călătorie). În unele cazuri, pot fi acoperite şi costurile de şedere în Europa 

pentru angajaţii provenind din unele ţări terţe. În toate cazurile fără excepţie, angajaţilor 

detaşaţi trebuie să li se plătească, în continuare, salariul. Aceştia trebuie să se întoarcă în 

organizaţia de origine după expirarea perioadei de mobilitate. 



Un program de schimb de personal poate primi sprijin IRSES pe o perioadă de 24-48 de luni. 

Durata maximă a schimburilor individuale de personal este de 12 luni. 

d. Condiţii de înscriere în proiect:  

Propunerile IRSES sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma unor 

examinări transparente şi independente, pe baza unor criterii prestabilite de evaluare a nivelului 

de excelenţă. 

 

4. Marie Skłodowska-Curie - Co-finanțarea programelor regionale, naționale și 

internaționale (COFUND) 

a. Eligibilitate: 

Acțiunea este destinată organizațiilor care finanțează sau gestionează programe de 

doctorat sau programe de burse pentru cercetători. 

Fiecare propunere COFUND trebuie să aibă un singur participant, care poate fi un minister, o 

autoritate regională, o agenție de finanțare, o universitate, o organizație de cercetare, un institut 

de cercetare sau o întreprindere. 

Cercetătorii cu experiență se adresează direct organizaţiei finanţatoare, în timp ce doctoranzii 

pot găsi anunțuri referitoare la programe cofinanțate pe portalul Euraxess. 

b. Teme finanțate:  

Pot obține finanțare toate domeniile cercetării cu excepția celor acoperite de Tratatul 

EURATOM. Mobilitatea transfrontalieră este o cerință obligatorie. Este încurajată mobilitatea 

intersectorială. 

c. Costuri de finanțare  

Cofinanțarea susține formarea și dezvoltarea profesională a doctoranzilor și a cercetătorilor 

cu experiență. Organizațiile participante primesc o sumă fixă pentru fiecare cercetător sprijinit, 

ce contribuie la indemnizația lunară și la costurile de gestionare a programului. 

Programele selectate vor primi cofinanțare pe o perioadă de trei până la cinci ani, pentru o 

sumă maximă totală de 10 milioane EUR. 

d. Condiţii de înscriere în proiect:  

Proiectele COFUND sunt selectate prin concurs general și prin evaluare transparentă și 

independentă bazată pe o serie de criterii prestabilite.  

 

Link-uri utile: 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/quick-guide/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:084:0001:0112:EN:PDF   

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 

https://euraxess.ec.europa.eu/  


