
USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

Work Programme 2010 - Ideas
- extras -

(traducere - vezi documentul original ERC Work Programme 2010)

Cuprins

2. Principiile de bază ale Finanţării ERC.......................................................................2
3. ERC Starting Grant....................................................................................................4

3.1 Prezentare.............................................................................................................4
3.2 Obiective..............................................................................................................4
3.3 Mărimea ERC Starting Grants.............................................................................5

3.3.1 Contribuţia Comunităţii.................................................................................5
3.3.2 Evaluarea Grantului.......................................................................................5

3.4 Profilul Aplicantului pentru ERC Starting Grant.................................................5
3.5 Descrierea propunerii ERC Starting Grant...........................................................6

Secţiunea 1.............................................................................................................6
Secţiunea 2:............................................................................................................7
Secţiunea 3:............................................................................................................7

3.6 Procedura de depunere a propunerii ERC Starting Grant şi evaluarea peer 
review.........................................................................................................................8

3.6.1 Depunerea Propunerii....................................................................................8
3.6.2 Evaluarea Peer review...................................................................................9
3.6.3 Bugetul apelului............................................................................................9

3.7 Reaplicări şi aplicaţii multiple............................................................................10
3.7.1 Generale......................................................................................................10
3.7.2 Specifice pentru Apelul 2010 ERC Starting Grant Call (ERC-2010-StG). 10

3.8 Criterii de Eligibilitate........................................................................................11
3.8.1 Câmpuri ştiinţifice eligibile.........................................................................11
3.8.2 Investigator Principal eligibil......................................................................11
3.8.3 Instituţia gazdă eligibilă (Aplicantul Entitate Legală)................................12

3.9 Criterii de Evaluare............................................................................................12
2. Proiectul de cercetare.......................................................................................13
3. Mediul cercetării (de evaluat numai în timpul pasului 2 al evaluării)..............14

3.10 Aplicarea Criteriilor.........................................................................................14

1

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/wp/ideas/l_wp_201001_en_pdf.zip
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=286#infopack%23infopack


USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

2. Principiile de bază ale Finanţării ERC

În prezent sunt disponibile două tipuri de granturi ERC1. Se aşteaptă ca aceste două fluxuri de 
finanţare, care operează pe o bază 'bottom-up' în cadrul tuturor domeniilor de cercetare, fără 
priorităţi premeditate, să constituie esenţa pentru operaţiunile ERC pe durata 7th Framework 
Programme.

• Granturile  ERC  pentru  Cercetători  Independenţi  Începători  2   (ERC  Starting  Grants).   
Obiectivul este să se furnizeze un suport critic şi adecvat pentru carierele independente 
ale cercetătorilor excelenţi, indiferent de naţionalitatea acestora, localizaţi în, sau care se 
mută  în,  Statele Membre sau Ţările Asociate,  care sunt  în etapa de a începe sau a-şi 
consolida  propria  lor  echipă  independentă  de  cercetare  sau,  în  funcţie  de  domeniu, 
propriul program independent de cercetare.

• Granturile ERC pentru Investigatori Avansaţi  3   (ERC Advanced Grants).   Obiectivul este 
să încurajeze proiecte de cercetare iniţiate de investigatori, excelente, inovative, conduse 
de investigatori avansaţi, din cadrul Statelor Membre şi Ţărilor Asociate. Acest flux de 
finanţare este complementar schemei de Starting Grant prin faptul că ţinteşte populaţia de 
cercetători  care  s-au  stabilit  deja  ei  înşişi  ca  fiind  lideri  recunoscuţi  în  cercetare, 
independenţi.

Granturile  vor sprijini  proiectele  desfăşurate de  echipe individuale4,  care  sunt  conduse de 
către un singur Investigator Principal5 (PI), de orice naţionalitate şi, după cum este necesar, 
include suplimentar  membrii-echipei. Aceste echipe pot fi  cu caracter naţional  sau trans-
naţional.  Cu  focalizarea  pe  Investigatorul  Principal,  conceptul  de  echipă  individuală  este 
fundamental  diferit  de  cel  al  unei  tradiţionale  'network'  sau  'research  consortium'; 
propunerile de ultimul tip nu vor fi acceptate.

Un grant ERC este acordat instituţiei (Applicant Legal Entity) care angajează şi găzduieşte 
Investigatorul  Principal,  cu  ataşarea  angajamentului  că această  instituţie  oferă  condiţii 
corespunzătoare pentru Investigatorul Principal, care este independent în direcţionarea 
cercetării,  şi  gestionează  finanţarea  pe  durata  proiectului6.  Aceste  condiţii,  inclusiv 
'portabilitatea' proiectului, sunt subiectul unui acord între Investigatorul Principal şi instituţia 
gazdă  (suplimentar  de  Acordul  de  grant  ERC)  şi  sunt  descrise  în  ERC  Model  Grant 
Agreement (C (2007)1625, 16/04/2007).

Este  o  condiţie  a  tuturor  finanţărilor  ERC  ca  instituţia  gazdă  să  se  angajeze  asupra 
următoarelor condiţii de independenţă7 , asigurând că Investigatorul Principal poate:

1 The European Research Council (ERC)
2 The ERC Starting Independent Researcher Grants
3 The ERC Advanced Investigator Grants
4 Este  recunoscut  faptul  că,  separat  de  ghidarea  studenţilor  în  cercetare,  în  anumite  domenii  (de 
exemplu, umanistic şi matematici), cercetarea este adesea realizată individual. Termenul 'echipă' este 
folosit în sensul cel mai larg, incluzând cazurile în care un singur individ lucrează singur sau invers, în 
cazurile  în care  mai  mulţi  investigatori  lucrează  atât  de strâns  împreună încât  constituie  o singură 
echipă.
5 Principal Investigator
6 Aceasta nu exclude cazurile în care angajatorul Investigatorului Principal nu este instituţia gazdă. În 
acele cazuri, condiţiile specifice ale angajării vor fi de asemenea subiect al clarificării şi aprobării, pe 
parcursul procedurii de acordare a grantului.
7 De notat că aceste condiţii de independentă asigurate Investigatorului Principal şi echipei sale sunt în 
accord cu  'The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of 
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• Să aplice independent pentru finanţare
• Să  conducă  cercetarea  şi  finanţarea  pentru  proiect  şi  să  ia  decizii  privind  alocarea 

corespunzătoare a resurselor
• Să publice independent, ca şi autor principal, şi să includă ca şi co-autori numai pe aceia 

care au contribuit substanţial la munca pe care o raportează
• Să supervizeze membrii  echipei,  inclusiv studenţi  în cercetare, studenţi  doctoranzi sau 

alţii
• Să aibe acces la un spaţiu rezonabil şi facilităţi, pentru a-şi desfăşura cercetarea.

Orice tip de entitate juridică8, inclusiv universităţi, centre de cercetare şi unităţi de business de 
cercetare, pot găzdui Investigatorul Principal şi echipa sa atât timp cât principiile indicate mai 
sus sunt respectate şi Investigatorul Principal şi activitatea sa nu sunt constrânse de strategia 
de cercetare a întreprinderii. Suplimentar şi în acord cu cadrul furnizat de ERC Model Grant 
Agreement şi orice alt document administrativ disponibil şi de posibilităţi legale, este aşteptat 
ca instituţiile gazdă să depună eforturile corespunzătoare pentru a atrage şi reţine oamenii de 
ştiinţă şi pe discipolii de un astfel de calibru încât să li se acorde un grant ERC. În acelaşi 
timp,  se aşteaptă ca instituţiile gazdă să atribuie resursele grantului ERC spre îndeplinirea 
obiectivelor proiectului de cercetare specific.

ERC este ferm în faptul că acest efect nu este încredinţat numai ţărilor şi regiunilor bogate ale 
Europei. Granturile ERC vor sprijini excelenţa cercetării în cadrul întregii Uniuni Europene şi 
Ţărilor Asociate, inclusiv ţări şi regiuni care sunt mai puţin dotate cu facilităţi şi infrastructură 
pentru cercetare. În acest fel granturile ERC pot fi complementare efortului instituţiilor gazdă 
de a construi sau consolida excelenţa în cadrul Europei.

Pe măsură ce se construieşte experienţa şi portofoliul de proiecte,  Consiliul Ştiinţific va fi în 
poziţia de a evalua realizările programului, a ajusta mecanismele şi procedurile după cum este 
necesar şi a elabora strategia sa ştiinţifică după cum este considerat că aceasta este potrivită.

Researchers', C(2005)576, 11.3.2005.
8 Conform Prior Information of Candidates, Tenderers and Grant Applicants (Article 8 of Decision on 
the  EWS  şi  Article  13  of  Regulation  on  the  Central  Exclusion  Database):  Candidaţii,  afertanţii, 
aplicanţii pentru granturi şi, dacă ei sunt entităţi juridice, persoanele care au puteri de reprezentare, 
decizie sau control asupra lor, sunt informaţi că dacă sunt în una dintre situaţiile menţionate în:
-  the  Commission  Decision  of  16.12.2008  on  the  Early  Warning  System  (EWS)  for  the  use  of 
authorizing officers of the Commission and the executive agencies (OJ, L 344, 20.12.2008, p. 125), sau
- the Commission Regulation of 17.12.2008 on the Central Exclusion Database – CED (OJ L 344, 
20.12.2008, p. 12),
Datele  lor  personale  (nume,  prenume  dacă  sunt  personae  fizice,  adresă,  statut  legal  şi  numele  şi 
prenumele persoanelor cu puteri de reprezentare, decizie sau control, dacă sunt persoane juridice) pot fi 
înregistrate numai în EWS sau atât în EWS cât şi în CED, şi communicate persoanelor şi entităţilor 
listate în Decizia şi Reglementarea de mai sus, legat de acordarea sau de execuţia unui contract  de 
achiziţie sau a unui accord de grant sau decizii.

3



USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

3. ERC Starting Grant

3.1 Prezentare

Un punct de vedere larg acceptat este acela că Europa oferă insuficiente oportunităţi 
tinerilor investigatori pentru a-şi dezvolta ceriere independente şi a face tranziţia de la 
a lucra sub un supraveghetor la a fi conducători de cercetare independenţi, pe propriile 
forţe. Această problemă structurală conduce în Europa la o risipă dramatică de talent 
în  cercetare.  Ea  limitează  sau  întârzie  ridicarea  noii  generaţii  de  cercetători,  care 
aduce noi idei şi energie, şi încureajează ca cercetători  foarte talentaţi,  aflaţi  la un 
stadiu de început al carierei lor, să caute să promoveze în alt loc, fie în alte profesii 
sau ca cercetători înafara Europei.

Până acum, pentru a viza aceste probleme, în Europa s-au facut numai unele eforturi 
relativ  pe  scară  mică.  ERC  este  bine  plasat  pentru  a  dezvolta  o  schemă  largă, 
internaţională şi consistentă, care va fi necesară pentru a avea un impact real asupra 
ştiinţei şi erudiţiei europene.

3.2 Obiective

Granturile  ERC  Starting  Independent  Researcher  Grants,  sunt  proiectate  pentru  a 
sprijini  cercetători  (Principal  Investigators)  la  stadiul  la  care  ei  încep  sau  îşi 
consolidează propria lor echipă independentă de cercetare sau, în funcţie de domeniu, 
îşi stabilesc programul independent de cercetare. Această schemă va sprijini crearea 
de echipe de cercetare noi, independente şi excelente, şi va întări altele, care au fost 
create recent.

Aplicanţilor care aplică pentru a-şi consolida propria echipă/activitate independentă 
(nu pentru a-şi începe tranziţia la independenţă), li se va cere să explice în propunere 
această  situaţie.  Aceasta  va  permite  panelurilor  de  evaluare  să  evalueze  acele 
propuneri ţinând cont de stadiul mai avansat al carierei acestor aplicanţi.

Schema  ERC  Starting  Independent  Researcher  Grant  (ERC  Starting  Grant) 
intenţionează  să  sprijine  proiecte  de  cercetare  care  să  fie  derulate  în  oricare  Stat 
Membru  sau  Ţară  Asociată  la  Programul  Cadru.  Spre  deosebire  de  Investigatorii 
Principali, membrii echipei pot conduce cercetarea finanţată înafara Uniunii Europene 
sau Ţărilor Asociate.

ERC  este  în  mod  deosebit  ferm  în  a  încuraja  propuneri  excelente,  care  implică 
stabilirea  unei  noi  activităţi  de  cercetare  în  UE  sau  ţările  asociate,  printr-un 
Investigator  Principal  care  se  mută  dintr-o ţară  terţă  în  UE sau  în  ţările  asociate. 
Pentru a furniza asistenţă suplimentară pentru a acoperi “start-upul” şi costurile de 
relocare, inclusiv cumpărarea de echipement important, propunerile cu aceste trăsături 
pot cere un element suplimentar de finanţare (vezi mai jos), a cărui justificare va fi 
evaluată de către paneluri.
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Panelurile de evaluare peer review vor fi împuternicite să concluzioneze dacă grantul 
şi condiţiile specificate de către instituţia gazdă vor permite Investigatorului Principal 
să facă, sau sa-şi consolideze, tranziţia la independenţă.

3.3 Mărimea ERC Starting Grants

În funcţie de fiecare proiect  şi domeniu,  nivelul pentru ERC Starting Independent 
Researcher Grants poate fi de până în jur de EUR 2 000 000, pentru o perioadă de 5 
ani9

 (pro rata pentru proiecte de durată mai mică). În mod normal, este de aşteptat ca 
nivelul grantului să fie limitat la un maximum în jur de EUR 1 500 000. Totuşi, se 
poate  aplica  pentru  un  supliment  de  EUR 500 000 (vezi  pct.  3.2),  dacă  aplicaţia 
implică stabilirea unei noi activităţi de cercetare în UE sau ţările asociate, de către un 
Investigator Principal care se mută acolo dintr-o ţară terţă.

3.3.1 Contribuţia Comunităţii

Contribuţia  financiară  a  Comunităţii  va  fi  sub  forma  unui  grant  la  buget, 
corespunzător  la  100%  din  totalul  costurilor  directe  eligibile  şi  aprobate  şi  o 
contribuţie de 20% din totalul costurilor directe eligibile (excluzând costurile directe 
pentru  subcontractare  şi  costurile  resurselor  furnizate  de  părţi  terţe  care  nu  sunt 
utilizate în incinta instituţiei gazdă), pentru costuri indirecte.

3.3.2 Evaluarea Grantului

Nivelul general al grantului oferit va fi determinat prin evaluări peer review, pe baza 
nevoilor proiectului, judecate de către panel (vezi Annex 1 pentru structura panelului 
şi descrierea), raportat la grantul solicitat pentru buget10. În toate cazurile, panelurile 
de evaluare vor trece în revistă grantul cerut şi vor recomanda suma totală care să fie 
acordată, folosind cifre rotunde. Panelurile pot de asemenea să sugereze o modificare 
a  împărţirii  bugetare  informative  din  aplicaţie,  dar  Investigatorul  Principal  are 
liberatatea de re-bugetare în timpul desfăşurării proiectului.

3.4 Profilul Aplicantului pentru ERC Starting Grant

Un Investigator  Principal  competitiv  trebuie  să-şi  fi  arătat  deja  potenţialul  pentru 
independenţa  cercetării  şi  evidenţa  maturităţii.  De  exemplu,  este  aşteptat  în  mod 
normal  că  aplicanţii  au  produs  cel  puţin  o  publicaţie  importantă  fără  participarea 
supervizorului  lor  PhD. Aplicanţii  vor  fi  de asemenea  în  stare  să demonstreze  un 

9 Nivelul grantului reprezintă o cifră generală maximă – plăţile trebuie să fie justificate pe baza sumelor 
decontate în realitate pentru proiect.
10 Grantul  solicitat  va  reflecta  estimarea  Investigatorului  Principal  cu  privire  la  costul  real  al 
proiectului, ţinând cont de natura proiectului şi de echipă şi dacă se intenţionează să se construiască o 
nouă echipă sau să se sprijine o echipă stabilită. Panelurile de evaluare vor trece în revistă grantul 
solicitat şi, dacă este necesar, vor sugera ajustări folosind cifre rotunde (incremente de EUR 10 000).
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traseu promiţător al realizărilor anterioare, potrivit cu domeniul lor de cercetare şi 
etapa din carieră,  inclusiv publicări  semnificative (ca şi autor principal)  în jurnale 
majore ştiinţifice multidisciplinare peer-reviewed internaţional, sau în jurnale de vârf 
din  domeniul  lor  respectiv,  peer-reviewed  internaţional.  Ei  pot  de  asemenea  să 
demonstreze  un  traseu  de  invitaţii  pentru  prezentări  la  conferinţe  internaţionale 
binecunoscute, patente acordate, diplome, premii, etc.

Panelurile de evaluare vor evalua aplicanţii ţinând cont de etapa specifică a carierei 
lor în cercetare, pe care o au la momentul aplicării, aplicanţii obţinându-şi PhD de cel 
puţin 2 şi nu mai mult de 6 ani (descrişi în general ca "începători") sau de peste 6 dar 
nu mai mult de 10 ani (descrişi în general ca şi "consolidatori"), anterior publicării 
apelului.

3.5 Descrierea propunerii ERC Starting Grant

Sec  ţiunea   1  

1(a) Potenţialul de leadership ştiinţific:  O descriere a potenţialului  de leadership 
ştiinţific al aplicantului va include:

• O prezentare  a  conţinutului  realizărilor  anterioare  ştiinţifice  sau academice  ale 
aplicantului din domeniul său de cercetare, demonstrând calificările aplicantului şi 
potenţialulu de a avansa semnificativ dincolo de realizările de vârf prezente

• Recunoaşterea şi difuzarea pe care aceste contribuţii anterioare au primit-o de la 
alţii  (publicări,  citări  sau  echivalente  corespunzătoare/finanţări 
suplimentare/studenţi/premii  internaţionale  şi  decernări/construcţie 
instituţională/altele);

1(b) Curriculum Vitae:  CV va include istoricul standard academic şi de cercetare, 
precum şi un succinct 'funding ID' care trebuie să specifice orice grant de cercetare 
actual  şi  subiectul11 şi  orice  aplicaţie  pentru  muncă  legată  de  propunere.  Orice 
întrerupere în cariera de cercetare/sau trasee neconvenţionale vor fi explicate în mod 
clar astfel încât să poată fi evaluate corect de către panelurile de evaluare.

1(c) Istoricul realizărilor anterioare: Aplicantul va trebui să listeze:

1.  Publicaţii,  ca autor  principal  (indicând pe  cele  fără  prezenţa  ca  şi  coautor  a 
supervizorului  său  PhD)  în  reviste  internaţionale  importante  ştiinţifice 
multidisciplinare  peer-reviewed  şi/sau  în  reviste  internaţionale  de  vârf 
peerreviewed,  peer-reviewed  conferences  proceedings  şi/sau  monografii  ale 
respectivelor  sale  domenii  de  cercetare,  indicând  de  asemenea  numărul  de  citări 
(excluzând auto-citările) pe care le-au atras.

11 Investigatorii principali care au obţinut deja finanţare semnificativă pentru a-i ajuta la stabilirea sau 
consolidarea echipei lor de cercetare independente/activităţii lor şi/sau, datorită altor angajamente de 
cercetare importante, nu pot aloca o parte semnificativă din timpul lor (cel puţin 50% din timpul lor de 
lucru)  pentru  a  derula  activitatea  finanţată-ERC,  nu  vor  depune  o  propunere  pentru  finanţare 
suplimentară de la ERC în timpul aceeaşi perioade.

6



USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

2. Patent(e) înregistrate (dacă este cazul).

3.  Invitaţii de prezentări la conferinţe internaţionale importante  peer-reviewed 
şi/sau şcoli internaţionale avansate (dacă este cazul)

4. Premii şi Distincţii (dacă este cazul)

Aplicantului i se poate cere să introducă un sumar al informaţiilor părţii 1(c) folosind 
un template electronic care îi va fi furnizat.

Investigatorii  Principali  vor  fi  evaluaţi  de  către  panelurile  de  evaluare12 ca  şi 
"începători"  (acordarea  PhD de  la  2  la  6  ani  anterior  publicării  apelului  Starting 
Grant)  sau  "consolidatori"  (acordarea  PhD  cu  peste  6  şi  până  la  10  ani  anterior 
publicării  apelului  Starting  Grant)  ţinând cont  de  etapa  specifică  a  carierei  lor  de 
cercetare la momentul aplicaţiei.

1(d)  Sumar  extins:  prezentarea  concisă  a  propunerii  ştiinţifice,  cu  o  atenţie 
particulară  asupra  naturii  inovative13 a  proiectului  de  cercetare,  care  va  permite 
panelurilor  să  evalueze,  în  pasul-1  al  evaluării,  fezabilitatea  abordării  ştiinţifice 
subliniate.

Sec  ţiunea 2:  

Propunerea  ştiinţifică:  descrierea  aspectelor  ştiinţifice  şi  tehnice  ale  proiectului, 
demonstrând natura inovativă a cercetării,  impactul său potenţial şi metodologia de 
cercetare. Fracţiunea efortului de cercetare al aplicantului care va fi devotată acestui 
proiect va fi de asemenea indicată.

Activităţile de cercetare propuse vor respecta principiile etice fundamentale14.

Sec  ţiunea 3:  

Mediul  cercetării:  descrierea  mediului  cercetării  propus  şi  a  contribuţiei  sale  la 
activitatea/proiectul de cercetare.

Instituţia  gazdă  trebuie  să  confirme  asocierea  şi  prijinul  său  pentru  proiect  şi 
Investigatorul  Principal.  Ca  şi  parte  a  aplicaţiei,  instituţia  trebuie  să  furnizeze  o 
declaraţie angajament că condiţiile de independenţă sunt deja îndeplinite sau vor fi 

12 Vezi annex II pentru mai multe detalii privind procesul de evaluare a ERC Starting Grants.
13 ground-breaking nature
14 În  conformitate  cu  articolul  3  al  Ideas  Specific  Programme  şi  incluzând  acele  principii  etice 
fundamentale reflectate în Charter of Fundamental Rights of the European Union. Opiniile European 
Group on Ethics in Science and New Technologies sunt şi vor fi luate în considerare. Activităţile de 
cercetare vor ţine de asemenea cont de Protocol on the Protection and Welfare of Animals, şi reduc 
folosirea  animalelor  în  cercetare  şi  testare,  având în  vedere  ca  în  final  să  se înlocuiască  folosirea 
animalului.
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asigurate Investigatorului Principal dacă aplicaţia are succes15, în acord cu template-ul 
furnizat16.

Propunerile  care  nu  includ  această  declaraţie  instituţională  nu  vor  fi  luate  în 
considerare pentru evaluare.

În  favoarea  tuturor  aplicanţilor,  vor  fi  aplicate  limite  [stricte]  pentru  lungimea 
propunerilor, după cum urmează:

Secţiunea 1
Potenţialul de leadership ştiinţific: 2 pagini
Curriculum Vitae: 2 pagini
Instoricul realizărilor anterioare: 2 pagini
Sumar extins: 5 pagini

Secţiunea 2
Propunerea ştiinţifică: 15 pagini

Section 3
Mediul cercetării: 2 pagini

Numai  materialul  care  este  prezentat în  cadrul  acestor  limite  va  fi  evaluat 
(evaluatorilor  li  se  va  cere  doar  să  citească  materialul  prezentat  în  cadrul  acestor 
limite de pagini şi nu vor avea nici o obligaţie să citească mai mult).

Elemente necesare adiţionale ale propunerii:

1. Declaraţia angajament de sprijin a Instituţiei gazdă
2. Tabelul trecerii în revistă etice (incorporate în secţiunea 2 a propunerii)
3. Istoricul PhD şi documentaţia de sprijin pentru verificarea eligibilităţii.

3.6 Procedura de depunere a propunerii ERC Starting Grant şi  
evaluarea peer review

3.6.1 Depunerea Propunerii

Propunerile  sunt  depuse  de  către  Investigatorul  Principal  (PI),  care  are 
responsabilitatea  ştiinţifică  pentru  proiect,  în  numele  instituţiei  gazdă  care  este 
entitatea legală aplicantă17.

15 Declaraţia  trebuie  să  fie  printr-o  scrisoare  oficială  (cu  antetul  organizaţiei),  semnată  de 
reprezentantul legal al instituţiei gazdă care poate angaja instituţia în conformitate cu cerinţele ERC 
Model Grant Agreement (C (2007)1625, 16/04/2007). Scrisoarea va fi scanată şi uploaded în EPSS cu 
propunerea.
16 Vezi Guide for Applicants
17 În mod excepţional, Investigatorul Principal poate acţiona el însuşi ca şi entitate legală aplicantă, 
dacă el/ea acţionează în capacitatea de entitate legală în nume propriu.
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Depunerea  propunerii  este  făcută  electronic  via  Electronic  Proposal  Submission 
System (EPSS).  Înregistrarea din timp în EPSS este foarte  recomandată  şi va fi 
făcută cât mai curând posibil în avans faţă de termenul limită al apelului.

3.6.2 Evaluarea Peer review

O singură depunere a întregii propuneri  va fi urmată de o  evaluare în doi-paşi. 
Evaluarea va fi condusă prin mijloace ale unei structuri de paneluri peer review de 
înalt nivel, după cum este listat în Annex 118. Panelurile pot fi asistate de arbitrii.

Investigatorii  Principali  ale  căror  propuneri  vor  fi  reţinute  pentru  al  doilea  pas  al 
evaluării pot fi invitaţi pentru un interviu ca să-şi prezinte proiectul lor la întâlnirea 
panelului de evaluare din Brussels. Pentru aceasta li  se vor deconta cheltuielile de 
călătorie şi subzistenţă19.

Aplicantul  trebuie să depună propunerea la panelul de evaluare primară înainte de 
termenul  limită  de  depunere  al  acestui  panel.  Aceasta  va  fi  baza  pentru  alocarea 
propunerilor  către  paneluri.  În  cazul  că  aplicantul  a  indicat  un  panel  de  evalaure 
secundar, panelul primar va determina dacă propunerea este întradevăr inter-panel sau 
inter-domeniu interdisciplinar şi, dacă aceasta se confirmă, va cere o trecere în revistă 
suplimentară  de  către  membrii  potriviţi  ai  altui(tor)  panel(uri)  sau  arbitrii 
suplimentari. Dacă panelul primar decide că propunerea este bună în cadrul scopului 
panelului, atunci aceasta va fi evaluată numai de către acest panel.

3.6.3 Bugetul apelului

ERC Scientific  Council  a  stabilit  următoarele  procente  informative  ale  bugetelor20 

pentru fiecare dintre cele 3 principale domenii de cercetare:

Ţtiinţe Fizice & Inginerie: 39%
Ştiinţele Vieţii: 34%
Ştiinţe Sociale & Umaniste: 14%

18 Membrii  panelurilor vor fi  compensaţi  pentru sarcinile  de evaluare pe care le realizează.  Vor fi 
decontate  suplimentar  costuri  de  călătorie  şi  subzistenţă  pentru  activităţi  care  implică  deplasarea. 
Arbitrii care pot asista panelurile de evaluare nu vor fi compensaţi.
19 În cazuri pe deplin justificate şi excepţionale şi cu consimţământul Scientific Council, Comisia/ERC 
DIS  pot  fi  de  acord,  subiect  al  fezabilităţii  tehnice,  cu  privire  la  alte  căi  de  intervievare  a 
Investigatorilor Principali care au succes, cum ar fi legătură video, teleconferinţă sau mijloace similare, 
şi asupra rambursării posibilelor lor costuri legate de călătorie şi subzistenţă. Prevederi relevante pentru 
rambursarea cheltuielilor legate de interviurile Investigatorilor Principali sunt incluse în ERC Rules 
pentru depunerea propunerilor şi evaluarea aferentă, procedurile de selecţia şi atribuire pentru acţiuni 
indirecte din cadrul Ideas Specific Programme al 7th Framework Programme.
20 Bugetele informative pot permite o variaţie a bugetului pentru fiecare domeniu cu un maxim de 10% 
odin bugetul total  al apelului; totuşi, proporţiile bugetului  alocate proiectelor în cele trei principale 
domenii de cercetare nu vor fi mai mici decât procentajul indicat. Suplimentar, bugetul final atribuit per 
apel ERC, urmare a evaluării proiectelor, poate varia cu până la 10% din valoarea totală a apelului dacă 
devin disponibile ajustări suplimentare.
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şi un domeniu Interdisciplinar21 cu un buget informativ de 13%.

O descriere detaliată a procesului de evaluare pentru propunerile Starting Grant este 
prezentată în Annex 2.

ERC Scientific Council, acţonând ca şi garant al calităţii activităţii dintr-o perspectivă 
ştiinţifică  şi  pe  baza  informaţiilor  de  la  Şefii  panelurilor,  va  asigura  ca  stabilirea 
listelor  celor  4  domenii  este  în  acord cu strategia  ştiinţifică  şi  priorităţile  Starting 
Grant stabilite în work programme.

3.7 Reaplicări şi aplicaţii multiple

Regulile se aplică reaplicărilor pentru granturi ERC de către Investigatori Principali 
ale căror propuneri eligibile nu sunt judecate pentru a întruni pragurile de calitate, 
precum şi  pentru  aplicaţii  eligibile  multiple  din  cadrul  aceluiaşi,  sau  a  diferitelor 
tipuri,  de granturi  ERC. Prezentele  reguli,  care  pot  fi  ulterior  modificate  de către 
Scientific Council în lumina experienţei, sunt după cum urmează:

3.7.1 Generale

• Numai  un grant  ERC condus de un Investigator  Principal  sau  Co-Investigator 
poate fi activ la un moment dat.

• Nici un Investigator Principal sau Co-Investigator nu poate fi asociat la mai mult 
de  o  aplicaţie  a  apelurilor  ERC  cu  termen  limită  în  cursul  aceluiaşi  an 
calendaristic.

3.7.2 Specifice pentru Apelul 2010 ERC Starting Grant Call (ERC-
2010-StG)

• Nici  un  Investigator  Principal  care  a  depus  o  propunere  eligibilă  la  un  apel 
Starting Grant  (ERC-2010-StG) nu poate aplica pentru următorul  apel  Starting 
Grant  (ERC-2011-StG),  decât  dacă  propunerea  sa  a  fost  evaluată  peste  pargul 
calitativ la sfârşitul pasului 1 al evaluării.

• Cum deja s-a specificat în  work programme 2009, nici un Investigator Principal 
care a depus o propunere eligibilă pentru apelul Starting Grant ERC-2009-StG nu 
poate aplica pentru apelul Starting Grant ERC-2010-StG, decât dacă propunerea 
sa a fost evaluată peste pragul calitativ în timpul pasului al 2-lea darn u a fost 
finanţată datorită bugetului disponibil insufficient

• Va fi posibil pentru Investigatorii Principali ai ERC Starting Grant să concureze în 
cadrul ultimilor doi ani ai Starting Grant pentru un Advanced Investigator Grant 
care să le permită neîntreruperea finanţării pentru proiectul/activitatea lor.

21 Incluzând  proiecte  de  cercetare  inter-panel  şi/sau  inter-domeniu  şi  cercetare  cu  potenţial  de  a 
deschide noi câmpuri.
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3.8 Criterii de Eligibilitate

Propunerile incomplete (unde părţi sau secţiuni ale propunerii şi/sau documente legate 
de PhD şi/sau documente suport care să justifice extinderea perioadei de eligibilitate 
(vezi  pct. 3.8.2) şi/sau declaraţia angajament de support a instituţiei  gazdă lipsesc) 
sunt considerate ineligibile şi nu vor fi evaluate22. Propunerea trebuie să fie depusă la 
panelul ERC potrivit (adică, panelul care acoperă principala arie ştiinţifică a cercetării 
propuse) înainte de respectivul  termen limită.  Suplimentar,  numai propunerile care 
satisfac  regulile  pentru  reaplicare  şi  aplicaţii  multiple  (aşa  cum  se  specifică  în 
secţiunea 3.7 a acestui WP) vor fi considerate eligibile pentru a fi evaluate.

Unde există un dubiu asupra eligibilităţii unei propuneri, evaluarea peer review poate 
continua,  cu condiţia  unei  decizii  a unui comitet  de revizuire  a eligibilităţii.  Dacă 
devine clar înainte, în timpul sau după faza de evaluare peer review, că una sau mai 
multe  criterii  de  eligibilitate  nu  au  fost  îndeplinite,  propunerea  este  declarată 
ineligibilă şi este retrasă de la orice examinare în continuare.

3.8.1 Câmpuri ştiinţifice eligibile

Aplicaţiile pot fi făcute în oricare camp al cercetării23.
Finanţarea cercetării human embryonic stem cell va fi posibilă în cadrul etic definit în 
EC 7th Framework Programme24 precum şi Ideas Specific Programme.

3.8.2 Investigator Principal eligibil

Acţiunile ERC sunt deschise cercetătorilor de orice naţionalitate care intenţionează să-
şi stabilească şi conducă activitatea lor de cercetare în oricare Stat Membru sau Ţară 
Asociată.

Investigatorul Principal poate fi de orice vârstă şi naţionalitate şi poate avea reşedinţa 
în oricare ţară din lume la momentul aplicaţiei.

22 Vezi şi 'eligibility check' din regulile ERC pentru depunerea propunerilor şi procedurile aferente de 
evaluare, selecţie şi acordare pentru acţiuni indirecte în cadrul Ideas Specific Programme al Seventh 
Framework Programme, (C(2007)2286 of 6 June 2007 şi C(2007)4429 of 27 September 2007.
23 Propunerile  de  cercetare  în  cadrul  scopului  din  Annex  I  al  Tratatului  Euratom,  şi  anume  cele 
direcţionate spre aplicaţiile energiei nucleare, vor fi supuse apelurilor relevante din cadrul Euratom 7th 
Framework Programme.
24 În conformitate cu Commission statement, OJ L 412 din 30.12.2006, p. 42, propunerile care vor 
include activităţi de cercetare care distrug embrioni umani, inclusive pentru procurarea de celule stem, 
nu  vor  fi  depuse  la  Regulatory  Committee.  Excluderea  finanţării  acestui  pas  al  cercetării  nu  va 
împiedica finanţarea paşilor următori implicând human embryonic stem cells.
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Investigatorul  Principal  trebuie  să  fi  obţinut25
 primul  său  PhD (sau  grad  doctoral 

echivalent26)  cu cel puţin 2 şi până la 10 ani înainte de data publicării apelului 
pentru propunerile pentru ERC Starting Grant.

Extinderi ale acestei perioade pot fi permise numai în cazul întreruperilor de carieră 
eligibile care trebuie să fie documentate corespunzător: maternitate (18 luni per copil 
născut  înainte  sau  după  acordarea  PhD)  &  concediu  de  paternitate  (acumularea 
timpului  liber  efectiv  pentru  copilul  născut  înainte  sau  după  acordarea  PhD)  şi 
concediul luat pentru îmbolnaviri pe termen lung, serviciu naţional. Concediul luat 
pentru motive statutare  inevitabile  (de exemplu calificări  clinice)  pot de asemenea 
conta ca şi o extindere.

Perioada  de  eligibilitate  cumulativă  nu  va  depăşi  în  nici  un  caz  14.5  ani  după 
acordarea primului PhD. Nu va fi făcută nici o alocare pentru munca part-time (2 ani 
de muncă half-time contează ca 2 ani full-time).

3.8.3 Instituţia gazdă eligibilă (Aplicantul Entitate Legală)

Contribuţia Investigatorilor Principali trebuie să fie desfăşurată substanţial în UE sau 
Ţări  Asociate.  Aceasta nu exclude lucru pe teren sau alte activităţi  de cercetare în 
cazurile în care acestea trebuie în mod necesar să fie desfăşurate înafara UE sau ţărilor 
asociate,  pentru  a  se  îndeplini  obiectivele  ştiinţifice  ale  proiectului/activităţii. 
Investigatorii Principali ai Starting Grant trebuie să fie puternic angajaţi pentru proiect 
şi să devoteze o cantitate de timp semnificativă acestuia (ei vor trebui să devote cel 
puţin 50% din timpul lor de lucru proiectului finanţat ERC).

Instituţia gazdă va găzdui şi angaja27 Investigatorul Principal cel puţin pentru durata 
grantului.  Ea trebuie să fie situată în unul dintre Statele Membre, sau în una dintre 
Ţările Asociate. Poate fi de asemenea o International European Interest Organisation 
(cum sunt CERN, EMBL, etc.) sau un Joint Research Centre al Comisiei Europene. În 
mod normal, aplicantul entitate legală va fi singura entitate legală participantă. Alte 
entităţi legale care găzduiesc alţi membri ai echipei,  inclusiv cele localizate în ţări 
terţe,  pot  totuşi  să  fie  implicate  şi  să  primească  finanţare  pentru  a  sprijini  munca 
membrilor suplimentari ai echipei, dacă este astfel specificat în acrodarea grantului 
sau în amendamentele ulterioare la grantul original.

3.9 Criterii de Evaluare

Excelenţa este singurul criteriu de evaluare. Acesta va fi aplicat la evaluarea atât a 
Investigatorului  Principal  cât  şi a proiectului  de cercetare.  Evaluarea va estima de 
asemenea  gradul  în  care  mediul  de  cercetare  permite  ca  să  fie  realizată  excelenţa 
proiectului.

25 Data  de  referinţă  pentru  calculul  perioadei  de  eligibilitate  va  fi  data  acordării  effective  în 
conformitate cu regulile din ţara în care a fost acordat titlul.
26 Vezi Scientific Council's strategic note 'PhD and Equivalent Doctoral Degrees' pe web site-ul ERC:
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=24 ,  inclusive  prevederile  specifice 
pentru deţinătorii titlurilor medicale.
27 Vezi şi Nota 6.
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Elementele  detaliate  care  se  aplică  celor  3  secţiuni  ale  propunerii  sunt  după cum 
urmează:

1. Investigatorul Principal28

Calitatea rezultatului/istoricului cercetării:  Cât de bine calificat este Investigatorul  
Principal  pentru a conduce  proiectul  (este  de aşteptat  ca evaluatorii  să evalueze  
calitatea  muncii  anterioare  cum ar  fi  rezultatele  publicate  în  reviste  de  top  peer  
review precum şi alte elemente ale CV-ului Investigatorului Principal), ţinând cont de  
faza  timpurie  sau  mai  matură  a  tranziţiei  sale  spre  independenţă,  precum  şi  de  
întreruperile  anterioare  ale  traseului  carierei  (în  special  în  cazul  femeilor  
cercetătoare).

Cât  de  innovative  sunt  publicaţiile  şi  realizările  Investigatorului  Principal  şi 
demonstrative  ale  gândirii  creative  independente  şi  capacităţii  de  a  merge  
semnificativ dincolo de realizările actuale?

Ţinând  cont  de  circumstanţele  particulare  ale  Investigatorului  Principal  şi  de 
cercetarea propusă, inclusive orice finanţare asigurată deja, în ce măsură un ERC
Starting  Grant  va avea  o  contribuţie  semnificativă  la  stabilirea  sau  consolidarea  
independenţei?

2. Proiectul de cercetare

Natura inovativă a cercetării: Cercetarea propusă vizează provocări importante, la  
frontierele domeniului(ilor) vizate? Are ea obiective  ambiţioase potrivite, care merg  
substanţial dincolo de realizările actuale (de exemplu, incluzând dezvoltări inter şi  
trans disciplinare şi concepte noi sau neconvenţionale şi/sau abordări)?

Cât de bine este concepută şi organizată activitatea propusă?

Impactul potenţial:

(a)  Deschide  cercetarea  orizonturi  noi  şi  importante  ştiinţifice,  tehnologice  sau 
erudiţie?
(b)  Va  întări  semnificativ  proiectul  mediul  cercetării  şi  capabilităţile  pentru  
cercetarea de frontieră în Europa (în particular referitor la mediul gazdă imediat)?

Metodologie:

a)  Este fezabilă abordarea ştiinţifică subliniată (inclusiv activităţile de realizat de 
membrii echipei)?(pas 1)

b)Este metodologia de cercetare propusă (inclusive când este pertinentă folosirea de 
instrumentaţie,  alte  tipuri  de  infrastructure,  etc.)  comprehensivă  şi  potrivită  

28 Membrii  panelului  de  evaluare  vor  lua de asemenea  în  considerare  benchmark-urile  stabilite  în 
secţiunea 3.4 şi elementele propunerii, cum ar fi 'Potenţialul de leadership ştiinţific' din secţiunea 3.5
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proiectului? Va permite ea ca obiectivele proiectului să fie îndeplinite convingător în  
cadrul perioadei de timp şi a resurselor (inclusive costurile Investigatorului Principal  
şi ale membrilor echipei care vor fi angajaţi în proiect29) şi nivelul de risc asociat  
unui proiect de cercetare provocator? (pas 2)

Echilibrul Câştig-mare/Risc-mare:

a)  implică  cercetarea  propusă  metodologii  foarte  noi  şi/sau  neconvenţionale,  ale  
căror risc ridicat este justificat de posibilitatea unei străpungeri majore cu un impact  
dincolo de un domeniu/disciplină de cercetare specific?

3.  Mediul  cercetării  (de  evaluat  numai  în  timpul  pasului  2  al 
evaluării)

Contribuţia mediului cercetării la proiect:  Furnizezază  mediul gazdă30 majoritatea  
infrastructurii necesară pentru cercetarea de realizat? Este acesta într-o poziţie de a  
furniza un mediu intelectual potrivit şi infrastructural de sprijin şi pentru a asista la  
îndeplinirea abiţiilor proiectului şi ale Investigatorului Principal?

Participarea  altor  entităţi  legale31:  Dacă  este  propus  ca  alte  entităţi  legale  să 
participle în proiect, suplimentar faţă de entitatea legală aplicantă, este participarea  
lor  pe  deplin  justificată  prin  valoarea  ştiinţifică  adăugată  pe  care  ele  o  aduc 
proiectului?

3.10 Aplicarea Criteriilor

Panelurile şi arbitrii vor evalua şi nota numeric propunerile conform criteriilor pentru 
Titlul  1: Investigator Principal  şi Titlul 2:  Proiectul de cercetare. Propunerile vor fi 
evaluate  pentru  Titlul  3 pe o bază 'admis/respins'  şi  commentate  darn u notate  în 
timpul  pasului  2  al  evaluării.  Panelurile  de  evaluare  vor  trece  în  revistă  nivelul 
grantului cerut şi, dacă este cazul, vor sugera ajustări.

Fiecare propunere va primi o notă pe o scară de la 1 la 4 pentru fiecare dintre cele 2 
criterii de evaluare (Titlul 1 şi 2):

4: Remarcabil
3: Excelent
2: Foarte bine
1: Necompetitiv

29 Vezi de asemenea şi secţiunea 2: Underlying Principles of ERC funding.
30 Termenul 'mediul cercetării' corespunde la stabilirea imediată a echipei de cercetare, cum ar fi ca şi 
Department (mai degrabă decât instituţia sponsor, ca întreg) şi, unde este cazul, mai largul 'milieu' al 
oprării echipei, inclusive laboratoare, grupuri, departamente, etc. colaboratoare.
31 Deoarece schemele  ERC sunt adresate investigatorilor individuali, în mod usual participarea a mai 
mult de o entitate legală nu va îmbunătăţi şansele de succes. Participarea de investigator(i) dintr-o altă 
entitate legală ar fi acceptabilă dacă ei întăresc clar şi substanţial valoarea ştiinţifică a propunerii.
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La  fiecare  pas  al  evaluării  şi  pe  baza  mediei  notelor  lor  (cel  puţin  trei  membrii 
independenţi  ai  panelului),  propunerile  vor  fi  ierahizate  pe  paneluri  (domenii)  în 
ordinea  priorităţii.  Dacă  o  propunere,  în  oricare  pas  al  evaluării,  după  cum  este 
prevăzut în Annex 2, este marcată sub nivelul calitativ de  ≥2  la oricare dintre cele 
două titluri, ea nu va mai fi evaluată în continuare.

La sfârşitul fiecărui pas de evaluare, propunerile vor fi ierarhizate pe paneluri pe baza 
notelor pe care le-au primit şi a unei aprecieri generale a punctelor lor tari şi slabe.

15


	2. Principiile de bază ale Finanţării ERC
	3. ERC Starting Grant
	3.1 Prezentare
	3.2 Obiective
	3.3 Mărimea ERC Starting Grants
	3.3.1 Contribuţia Comunităţii
	3.3.2 Evaluarea Grantului

	3.4 Profilul Aplicantului pentru ERC Starting Grant
	3.5 Descrierea propunerii ERC Starting Grant
	Secţiunea 1
	Secţiunea 2:
	Secţiunea 3:

	3.6 Procedura de depunere a propunerii ERC Starting Grant şi evaluarea peer review
	3.6.1 Depunerea Propunerii
	3.6.2 Evaluarea Peer review
	3.6.3 Bugetul apelului

	3.7 Reaplicări şi aplicaţii multiple
	3.7.1 Generale
	3.7.2 Specifice pentru Apelul 2010 ERC Starting Grant Call (ERC-2010-StG)

	3.8 Criterii de Eligibilitate
	3.8.1 Câmpuri ştiinţifice eligibile
	3.8.2 Investigator Principal eligibil
	3.8.3 Instituţia gazdă eligibilă (Aplicantul Entitate Legală)

	3.9 Criterii de Evaluare
	2. Proiectul de cercetare
	3. Mediul cercetării (de evaluat numai în timpul pasului 2 al evaluării)

	3.10 Aplicarea Criteriilor


