
USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
                  Document de uz intern

2010 WORK PROGRAMME
(traducere - vezi documentul original: Work Programme 2010 - People)

PEOPLE

(Comisia Europeană C(2009)5892 din iulie 2009)

CUPRINS

2.2. AC  ŢIUNEA MARIE CURIE  : GRANTURI PENTRU REINTEGRARE   (RG)  
2  .2.1. Granturi pentru Reintegrare Europeană (ERG)  
2.2.2. Granturi pentru Reintegrare Internaţională (IRG)

2.3. AC  ŢIUNEA MARIE CURIE  : COFINAN  ŢAREA PROGRAMELOR REGIONALE,   
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE (COFUND)

4.3. AC  ŢIUNEA MARIE CURIE  : SCHEMA   DE SCHIMB INTERNAŢIONAL DE   
PERSONAL DIN CERCETARE (IRSES)

1/11

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/UserSite/ftp/wp/people/m_wp_201001_en_pdf.zip


USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
                  Document de uz intern

2.2 ACŢIUNEA MARIE CURIE: GRANTURI PENTRU REINTEGRARE (RG)

Această acţiune va fi implementată prin două sub-acţiuni, Granturi pentru Reintegrare Europeană 
(ERG) şi Granturi pentru Reintegrare Internaţională (IRG).

Referinţa Apelului FP7-PEOPLE-2010-RG

Aplicaţiile  pot fi  depuse continuu  de la data  publicării  apelului  şi  vor fi  evaluate  şi  selectate  la 
intervale regulate, bazat pe date de oprire1. Când o propunere este depusă după data de oprire finală a 
apelului, ea va fi transferată la prima dată de oprire1 a apelului următor corespunzător. 

2.2.1. Granturi pentru Reintegrare Europeană (ERG)

2.2.1.1. Introducere şi obiectivul acţiunii

Acţiunea ERG vizează să ajute cercetători experimentaţi 2 la reintegrarea într-o carieră de cercetare 
după  o  experienţă  de  mobilitate  trans-naţională  din  cadrul  acţiunilor  Marie  Curie.  Acţiunea 
încurajează cercetătorii să construiască pe perioada mobilităţii lor trans-naţionale, în contextul unui 
proiect profesional coerent şi să promoveze perspectivele dezvoltării carierei lor în cercetare.

2.2.1.2. Conţinut tehnic/scop

Proiecte  şi  participanţi:  Acţiunea  oferă  oportunitatea  pentru  cercetătorii  experimentaţi  2 ca  să 
construiască pe perioada lor de mobilitate trans-naţională după ce au participat la o acţiune Marie 
Curie din FP7 sau alt Program Cadru anterior.

Mecanismul va ajuta (re)integrarea profesională a cercetătorilor eligibili într-o organizaţie activă în 
cercetare, dintr-un Stat Membru3 sau Ţară Asociată4, inclusiv în ţara naţionalităţii lor.

Propunerea,  constând dint-un proiect  de cercetare  care  să fie executat  la  institutul  gazdă propus 
pentru  (re)integrare,  va  trebui  să  fie  depusă  de  cercetător  împreună  cu  gazda  propusă,  cel  mai 
devreme cu un an înainte de sfârşitul stagiului Marie Curie iniţial şi nu mai târziu de şase luni după 
sfârşitul acestuia.

Acordurile de grant vor fi emise cu gazdele (re)integrării, dintr-un Stat Membru sau Ţară Asociată, 
care se vor angaja să-i furnizeze cercetătorului un contract de muncă pentru o perioadă cel puţin 
egală cu durata grantului de (re)integrare.

Cercetători  eligibili:  Cercetătorii  vor  fi  consideraţi  eligibili  pentru  această  acţiune  dacă,  la 
momentul  datei de oprire1 relevante,  ei îndeplinesc cerinţele pentru a fi calificaţi ca  cercetătorii  
experimentaţi 2.

1  cut-off dates
2 Cercetătorii  experimentaţi trebuie,  la  momentul  datei  limită  pentru  depunerea  propunerilor  sau  selecţiei  de  către 
instituţia gazdă, în funcţie de acţiune, fie să fie în posesia unui titlu de doctor, indiferent de timpul luat pentru a-l obţine, 
sau să aibe cel puţin 4 ani de experienţă în cercetare echivalent full-time.
3  Cele 27 de State Membre ale UE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, 
Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. 
4  Vezi Lista Ţărilor Asociate
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În momentul aplicării cercetătorii trebuie să fie beneficiarii, sau să fi beneficiat anterior cel puţin 18 
luni echivalent full-time, de o acţiune de instruire şi mobilitate prin FP7 sau unul dintre Programele 
Cadru anterioare 5.

Reguli ale mobilităţii şi naţionalităţii aplicabile cercetătorilor eligibili: Aplicanţii pot fi de orice 
naţionalitate.  Ei  trebuie  să  fie  găzduiţi  de  o  organizaţie  situată  într-un  Stat  Membru  sau  Ţară 
Asociată.

Contribuţia Comunităţii, Rate şi Criterii de Evaluare: Grantul, care poate acoperi o perioadă de 
doi până la trei ani, este o contribuţie în sumă fixă pentru costurile de angajare şi/sau cercetare ale 
cercetătorului  la  gazda  care  face  reintegrarea.  Ratele  Comunităţii  sunt  cele  pentru  schema  de 
finanţare “Support for Training and Career Development of Researchers”, aşa cum este precizat în 
Annex 3, Table 3.4 a acestui  work programme  6.  Criteriile de evaluare,  selecţie şi atribuire sunt 
precizate în Annex 2 7.

2.2.1.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele pentru această acţiune se aşteaptă să contribuie semnificativ la un 'brain circulation' la 
nivel  global  şi  să  aibe  un  aport  substanţial  la  întărirea  potenţialul  uman  de  cercetare  din  Aria 
Europeană  a  Cercetării.  Proiectele  furnizează  organizaţiilor  active  în  cercetare,  atât  din  sectorul 
public cât şi privat, oportunităţi de a achiziţiona noi cunoştinţe şi experienţă, câştigate de cercetători 
în timpul mobilităţii  lor în afara Europei. În acelaşi timp, aceşti cercetători aduc cu ei o reţea de 
colaborări  în  cercetare  internaţională  folositoare.  Faza  de  reîntoarcere  şi  reintegrare  ajută  de 
asemenea  la  dezvoltarea  carierei  acestor  cercetători  la  nivel  european şi  îi  ajută  să-şi  întărească 
capacitatea de angajare.  

2.2.2. Granturi pentru Reintegrare Internaţională (IRG)

2.2.2.1. Introducere şi obiectivul acţiunii

Obiectivul  acestei  acţiuni  este  să  întărească  atractivitatea  Europei  prin  încurajarea  cercetătorilor 
europeni care au desfăşurat cercetare în afara Europei pentru cel puţin trei ani, să se reintegreze într-
un Stat Membru sau într-o Ţară Asociată, pentru a contribui la cercetarea europeană şi la transferul 
de cunoaştere pe care l-au acumulat într-o ţară terţă15, prin a le oferi oportunitatea de a capitaliza 
experienţa  lor  în  Europa.  Se vizează  pararea  scurgerii  de „creere  europene”  către  ţările  terţe15. 
Acţiunea  va  permite  de  asemenea  dezvoltarea  cooperării  de  durată  cu  mediul  ştiinţific  şi/sau 
industrial din ţările terţe din care aceştia se reîntorc.

2.2.1.2. Conţinut tehnic/scop

Proiecte şi participanţi:  Această acţiune constă în sprijin financiar  pentru între doi şi patru ani 
pentru proiecte de (re)integrare profesională în aria cercetării în organizaţii gazdă active în cercetare 

5  FP 6 Marie Curie Actions eligibile în acest context sunt: Marie Curie Research Training Networks; Marie Curie Host 
Fellowships for Early Stage Research Training (EST);  Marie Curie  Host Fellowships for the Transfer of Knowledge 
(ToK); Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF), Marie Curie Excellence Grants (EXT). FP7 Marie Curie Actions  
eligibile în acest context sunt:  Initial Training Networks  (ITN);  Intra-European Fellowships for Career Development  
(IEF); International Incoming fellowship (IIF), Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP).
6  Vezi pag. 62 a Work Programme 2010 - People
7  Vezi pag. 48 a Work Programme 2010 - People
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dintr-un  Stat  Membru  sau  Ţară  Asociată.  Proiectul  poate,  printre  altele,  să  vizeze  activităţi  de 
cercetare,  instruire,  predare,  transfer de cunoaştere,  exploatare  comercială,  difuzare,  dezvoltare  a 
cooperării cu sectorul ştiinţific şi/sau industrial al ţării terţe din care se reîntoarce cercetătorul.

Pentru proiectele selectate este emis un acord de grant cu instituţia gazdă a reintegrării, care se va 
angaja să asigure o integrare profesională efectivă şi durabilă a cercetătorului pentru o perioadă cel 
puţin egală cu cea a proiectului. Evidenţierea că cercetătorul va fi integrat în organizaţia gazdă pe 
această bază pe un termen mai lung va fi avută pozitiv în vedere în timpul evaluării.

Schema  se  intenţionează  să  îmbunătăţească  considerabil  perspectivele  pentru  reintegrarea 
permananetă în Europa a cercetătorilor europeni. În mod normal, schema intenţionează să încurajeze 
cercetătorii care nu şi-au găsit încă un loc de muncă în Europa, ca să o facă. În cazuri excepţionale, 
aplicaţiile de la cercetători care, în momentul aplicării, sunt deja angajaţi de o organizaţie europeană 
activă  în  domeniul  cercetării,  vor  fi  luate  în  considerare,  dar  ele  trebuie  să  demonstreze  o 
îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de anhajare sau a perspectivelor carierei.

Proiectele vor fi selectate de către Comisie pe baza unei propuneri depuse de un cercetător eligibil în 
legătură cu o organizaţie gazdă.

Cercetători  eligibili:  Cercetătorii  vor  fi  consideraţi  eligibili  pentru  această  acţiune  dacă,  la 
momentul datei  de oprire1 relevante,  ei îndeplinesc cerinţele pentru a fi calificaţi ca  cercetătorii  
experimentaţi 2.

Reguli ale mobilităţii şi naţionalităţii aplicabile cercetătorilor eligibili:  Aplicanţii trebuie să fie 
de naţionali ai unui Stat Membru sau Ţară Asociată şi trebuie ca la respectiva dată de oprire1 să fi 
fost activi în cercetare într-o ţară terţă pentru cel puţin 3 ani (echivalent full-time). Ei trebuie să fie 
găzduiţi de o organizaţie situată într-un Stat Membru sau Ţară Asociată.

La momentul  datei de oprire1 relevante, aplicanţii nu trebuie să fi petrecut mai mult de 12 luni în 
State Membre sau Ţări Asociate în timpul ultimilor 3 ani anteriori (şederi scurte, cum sunt vacanţele, 
nu sunt luate în considerare). 

Contribuţia Comunităţii, Rate şi Criterii de Evaluare: Grantul, care poate acoperi o perioadă de 
2 până la 4 ani,  este o contribuţie  în sumă fixă pentru costurile de angajare şi/sau cercetare  ale 
cercetătorului  la  gazda  care  face  reintegrarea.  Ratele  Comunităţii  sunt  cele  pentru  schema  de 
finanţare “Support for Training and Career Development of Researchers”, aşa cum este precizat în 
Annex 3, Table 3.4 a acestui  work programme  8.  Criteriile de evaluare,  selecţie şi atribuire sunt 
precizate în Annex 2 9.

2.2.2.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele pentru această acţiune se aşteaptă să contribuie semnificativ la un 'brain circulation'  la 
nivel  global  şi  să  aibe  un  aport  substanţial  la  întărirea  potenţialul  uman  de  cercetare  din  Aria 
Europeană  a  Cercetării.  Proiectele  furnizează  organizaţiilor  active  în  cercetare,  atât  din  sectorul 
public cât şi privat, oportunităţi de a achiziţiona noi cunoştinţe şi experienţă, câştigate de cercetători 
în timpul experienţei lor de mobilitate în afara Europei. În acelaşi timp, aceşti cercetători aduc cu ei 
o reţea de colaborări în cercetare internaţională folositoare. Faza de reîntoarcere şi reintegrare ajută 

8  Vezi pag. 62 a Work Programme 2010 - People
9  Vezi pag. 48 a Work Programme 2010 - People
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de asemenea la dezvoltarea carierei acestor cercetători la nivel european şi îi ajută să-şi întărească 
capacitatea de angajare.  
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2.3 ACŢIUNEA  MARIE  CURIE:  COFINANŢAREA  PROGRAMELOR  REGIONALE, 
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE (COFUND)

Referinţa Apelului F  P7-PEOPLE-2010-COFUND  

2.3.1. Introducere şi obiectivul acţiunii

Această  acţiune  urmăreşte  creşeterea  posibilităţilor  de  mobilitate  în  Europa,  pentru  instruire  şi 
dezvoltarea  carierei,  pentru  cercetători  experimentaţi 2,  în  acord  cu  obiectivele  precizate  în 
preambulul  activităţii  'Life-long  training  and  career  development',  sprijinindu-se  astfel  impactul 
general  al  acţiunii.  Acţiunea  de  co-finanţare  vizează  programe  care  sprijină  mobilitatea  trans-
naţională a cercetătorilor experimentaţi, în diverse stadii ale carierei acestora, incluzând cercetătorii 
aflaţi  la puţin  timp după obţinerea unui doctorat,  prin lărgirea sau adâncirea competenţei  lor,  în 
particular în ceea ce priveşte dobândirea de abilităţi multi sau interdisciplinare, sau dobândirea de 
expereienţe  intersectoriale;  să  sprijine  cercetătorii  în  atingerea  şi/sau  întărirea  unei  poziţii 
conducătoare independente, de exemplu de investigator principal, profesor sau altă poziţie înaltă în 
educaţie  sau  întreprindere;  (re)integrarea  cercetătorilor  într-o  carieră  de  cercetare  în  Statele 
Membre3 şi Ţările Asociate4, inclusiv în ţara lor de origine, după o experienţă de mobilitate.

Dincolo  de  a  furniza  posibilitatea  unor  experienţe  trans-naţionale  numai  prin  acţiuni  directe  ale 
Comunităţii,  acţiunea de cofinanţare vizează să încurajeze programele regionale sau naţionale noi 
sau existente, pentru ca acestea să se deschidă şi să furnizeze mobilitate trans-naţională, precum şi să 
întărească programe internaţionale.

Acţiunea de cofinanţare vizeză o selecţie competitivă a programelor de finanţare regionale, naţionale 
şi internaţionale noi sau existente, bazate pe mobilitatea individuală, care se focalizează pe setul de 
obiective pentru această acţiune. Aceste programe trebuie să deruleze o competiţie deschisă, bazată 
pe merit, pentru cercetătorii care aplică şi să fie finanţate prin peer-review internaţional. Deoarece se 
evită limitările privind originea cercetătorilor şi destinaţia, acestea vor oferi de asemenea condiţii de 
muncă adecvate pentru beneficiarii finali. Aceste cerinţe vor fi în acord cu principiile stabilite în 
Carta Europeană pentru cercetători  şi în Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor 10.  În 
particular, dat fiind nivelul lor de experienţă, cercetătorii finanţaţi prin program este de aşteptat, ca şi 
regulă  generală,  să  li  se  ofere  contracte  de  angajare  normale,  conforme  cu  legislaţia  aplicabilă 
privind securitatea socială11. Când nu este prevăzut un contract de angajare prin programul aplicant, 
atunci aceast fapt trebuie pe deplin justificat şi vor trebui prezentate perspectivele de schimbare pe 
un termen mai lung.

2.3.2. Conţinut tehnic/scop

Participanţi: Participanţii la modalitatea de cofinanţare trebuie să fie stabiliţi în Statele Membre sau 
Ţările Asociate şi să fie organizaţii care se află în una din următoarele categorii:

10  Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind European Charter for Researchers şi Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers, C(2005) 576 of 11.3.2005.
11  Vezi Council Regulation (EC) N° 1408/71 din 14 June 1971 (N.B. Council Regulation (EC) N° 1408/71 din 14 June 
1971 va fi revizuită în March 2010 prin Regulation (EC) No 883/2004 a European Parliament şi a Consiliului din 29 
April 2004).

6/11

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1971R1408:20060428:en:PDF


USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
                  Document de uz intern

• Organisme  publice,  aşa  cum  sunt  definite  la  Articolul  2.13  din  Reguli  de  Participare12, 
responsabile  de  finanţarea  şi  conducerea  de  programele  de  stagiu 13,  de  exemplu  ministere, 
comitete de stat pentru cercetare, academii de cercetare, consilii sau agenţii;

• Alte organisme, inclusiv organizaţii de cercetare14, care finanţează şi conduc programe de stagiu, 
fie cu un mandat oficial, fie recunoscute de autorităţile publice, cum ar fi agenţiile înfiinţate de 
guverne în baza legii private cu o misiune de serviciu public, caritate, etc.;

• Organizaţii  internaţionale  aşa  cum  sunt  definite  în  Articolul  2.10  şi  11  din  Reguli  de 
participare12, care desfăşoară scheme comparabile la nivel european ca şi parte a misiunii lor.

Programe: Participanţii vor depune propuneri multi-anuale pentru ca programe regionale, naţionale 
sau internaţionale, noi sau existente, să fie cofinanţate. Evaluarea va fi organizată în două Paneluri 
diferite:
• Panel A) Programe de stagiu transnaţional existente (inclusiv programe naţionale care se deschid 

pentru prima dată pentru mobilitate transnaţională).
• Panel B) Programe de stagiu noi cu mobilitate transnaţională.

Propunerea  va  trebui  să  demonstreze  că  programul  sau  programele care  trebuie  conduse  de 
participant finanţează stagii individuale de instruire în cercetare/dezvoltarea carierei pentru grupul 
ţintă  de cercetători  experimentaţi  2 vizaţi  prin  activitatea  cu titlul  'Life-long training  and career 
development'. Programele sprijinite vor avea runde de selecţie obişnuite pentru aceste categorii de 
cercetători,  bazate  pe  o  competiţie  deschisă,  larg  mediatizată,  cu  peer  review  internaţional 
transparent şi selecţie după meritele candidaţilor.

Propunerea va conţine un plan clar privind modul în care vor fi realizate şi/sau întărite, deschiderea 
programului, mobilitatea trans-naţională şi condiţiile de muncă ale beneficiarilor finali. Contribuţia 
Comunităţii  pentru  schemele  existente  nu  se  va  substitui  sau  înlocui  finanţarea  existentă,  ci  va 
contribui  la  un  nivel  crescut  de  stagii  transnaţionale  sau  la  ameliorarea  condiţiilor  de 
muncă/angajare. Aceasta va fi reflectată adecvat în propunere şi va reprezenta o chestiune centrală în 
procesul de evaluare.

Acţiunea ia  în considerare  trei  tipuri  de mobilitate  trans-naţională,  pe care  sprijinul  prin această 
acţiune este bazat în mod esenţial:

(1) Mobilitate  de  ieşire  pentru  stagii/granturi  pentru  rezidenţi  din  Statele  Membre  sau  Ţări 
Asociate, preferabil cu o fază de întoarcere,

(2) Mobilitate de intrare pentru stagii/granturi pentru non-rezidenţi, în ţara organizaţiei gazdă;
(3) Re-integrarea  cetăţenilor Statelor Membre sau Ţărilor Asociate,  care au desfăşurat cercetare 

într-o ţară terţă  15 pentru cel puţin 3 ani, ca să-i stabilească într-o carieră pe termen lung după 
această perioadă de mobilitate trans-naţională.  

Referinţa pentru metodele de selecţie a beneficiarilor finali şi a condiţiilor lor de muncă pentru acest 
program sunt cele precizate în Recomandarea Comisiei privind Carta Europeană pentru cercetători şi 

12  Regulile de participare: Regulation of the European Parliament and of the Council care precizează regulile pentru 
participarea instituţiilor, centrelor de cercetare şi universităţilor în acţiuni din cadrul the 7th Framework Programme şi 
pentru  diseminarea  rezultatelor  cercetării  (2007-2013)  [Regulation  N°  1906/2006/EC of  18.12.2006,  OJ  L  391  of 
30.12.2006, page 1] – numite în continuare "EC FP7 Rules for Participation".
13  fellowship programmes
14  Organizaţii de cercetare: sunt definite în regulile de participare ca “entitate legală înfiinţată ca şi o organizaţie non-
profit, care desfăşoară cercetare sau dezvoltare tehnologică ca şi unul dintre principalele sale obiective”. 
15  Ţări terţe sunt ţări care nu sunt nici State Membre UE şi nici ţări associate la FP7 (Ţări Asociate)
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în Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor 10. În stabilirea regulilor mobilităţii şi în timpul 
procesului  de  selecţie  a  cercetătorilor,  programele  de  cofinanţare  trebuie  să  asigure  că  toţi 
cercetătorii selectaţi vor demonstra o mobilitate veritabilă, cu un seminificativ beneficiu pentru Aria 
Europeană a Cercetării.

Programele selectate pentru aceste acţiuni de cofinanţare se cere a fi  precizat că se referă la stagii 
declarate  eligibile  prin  “Co-funded by Marie Curie Actions” şi  să-şi  facă reclamă internaţională 
pentru apelurile lor, inclusiv pe web site-urile dedicate ale Comisiei.

Cercetători eligibili pentru programele de cofinanţare: Pentru a fi eligibili, cercetătorii sprijiniţi 
prin  programele  cofinanţate  în  cadrul  acestei  acţiuni  trebuie  să  se  conformeze  definiţiei  pentru 
cercetător experimentat 2 şi pentru mobilitate trans-naţională, mentionate mai sus. Dacă organizaţia 
gazdă  a  cercetătorilor  este  o  organizaţie  internaţională  de  interes  European,  sau  o  organizaţie 
internaţională  localizată  în  oricare  dintre  Statele  Membre  sau  Ţările  Asociate,  conformarea  cu 
regulile mobilităţii trans-naţionale nu este cerută.

Contribuţia Comunităţii, Rate şi Criterii de Evaluare:

Contribuţia Comunităţii este fixată la 40% din costurile stagiului pentru cercetătorii eligibili, un un 
maxim general de 5 mil. Euro pentru o singură entitate aplicantă16, pentru un apel.

Această contribuţie va fi sub forma rambursării, raportată la costurile unitare. Cuantumul contribuţiei 
unitare  constă  într-o  sumă  fixă  per  an-de-stagiu,  determinată,  pentru  fiecare  schemă  de  stagiu 
propusă,  în  etapa  de  negociere,  bazat  pe  datele  privind  media  costurilor  aşteptate  şi  care  va  fi 
confirmată  printr-o  Decizie  separată  a  Comisiei.  În  stabilirea  acestor  contribuţii,  pentru  nici  un 
program  nu  poate  fi  depăşit  un  plafon  de  7% pentru  costurile  de  management  şi  10% pentru 
indirecte. Contribuţia cerută Comunităţii pentru fiecare program şi tip de stagiu va fi contribuţia în 
sumă fixă înmulţită cu numărul de ani-stagiu.

Participanţii  care  au beneficiat  de cofinanţare  în  baza  apelurilor  anterioare  trebuie  să  explice  în 
propunerile  lor cum se leagă această  ultimă propunere de granturile  anterioare şi  să justifice  re-
aplicarea în ceea ce priveşte fezabilitatea, capacitatea de management şi valoarea adăugată.

Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire sunt precizate în Anexa 2 a acestui Work Programme7.

2.3.3.Impactul aşteptat al acţiunii

Acţiunea de cofinanţare va exploata, pe o bază voluntară, sinergiile dintre acţiunile Comunităţii şi 
cele de la nivel regional şi naţional,  precum şi cu alte acţiuni la nivel internaţional.  Efectul de 
structurare şi impactul modului de cofinanţare vor fi, prin efectul de levier pentru programele de 
finanţare regionale, neţionale sau internaţionale care se focalizează pe obiectivul stabilit pentru “life-

16  Totuşi,  în  conformitate  cu  Deciziile  privind  Programul  Cadru  7  (OJ  L  412,  30.12.2006,  p.  1  Decision  No 
1982/2006/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  of  18  December  2006)  and  the  'People'  Specific 
Programme  (OJ  L  54,  22.02.2007),  the  provisions  of  Article  120  (2)  of  the  Council  Regulation  on  the  Financial 
Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 248, 16.09.2002, p.1; Regulation as 
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1995/2006 (OJ L 390, 30.12.2006, p.1)) and Article 184a of the Commission 
Regulation  care  precizează  reguli  detaliate  pentru  implementarea  Council  Regulation  on  the  Financial  Regulation 
applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 357, 31.12.2002, p.1; Regulation as last amended 
by Regulation (EC, Euratom) No 478/2007 (OJ L 111/13)), nu va fi aplicabilă referitor la sprijinul financiar furnizat de 
participanţii  în  acţiunea  de  Co-finanţare  pentru  părţi  terţe  participante  la  stagii  selectate  ca  urmare  a  apelurilor  de 
propuneri lansate pentru această acţiune.
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long training and career development” bazat pe mobilitatea condusă individual.  Acest impact  se 
aşteaptă să se extindă astfel:

(1) Să permită actorilor relevanţi regionali, naţionali şi internaţionali să contribuie semnificativ, în 
cadrul  propriilor  reguli  stabilite,  la  dezvoltarea  de  resurse  umane  de  înaltă  calitate,  prin 
introducerea şi/sau dezvoltarea în continuare a dimensiunii trans-naţionale  a ofertelor lor, 
atât  în  termeni  de  mobilitate  de  intrare  (fie  a  cercetătorilor  din  alte  ţări  decât  acea  a 
programului, sau de reîntoarcere şi reintegrare a conaţionalilor aflaţi în străinătate), precum şi 
în termeni de mobilitatea de ieşire a cercetătorilor către o altă ţară.

(2) Să  crească  impactul  numeric  şi/sau  calitativ,  în  termeni  ai  cercetătorilor  sprijiniţi,  sau  a 
condiţiilor de muncă/angajare.

(3) Să combată fragmentarea în termeni de obiective, metode de evaluare şi condiţii de muncă, ale 
ofertelor regionale, naţionale sau internaţionale în acest domeniu
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4.3  ACŢIUNEA  MARIE  CURIE:  SCHEMA  DE  SCHIMB  INTERNAŢIONAL  DE 
PERSONAL DIN CERCETARE (IRSES)

Referinţa Apelului FP7-PEOPLE-2010-IRSES

4.3.1. Introducere şi obiectivul acţiunii

Schema Marie Curie de Schimb Internaţional de Personal este un nou tip de acţiune implementată 
prima  dată  în  2008,  care  urmăreşte  să  întărească  parteneriatele  în  cercetare  prin  schimburi  de 
personal  şi  activităţi  de  conectare,  dintre  organizaţii  de  cercetare14 europene  şi  organizaţii  de 
cercetare14 din ţări cu care Comunitatea are un acord S&T sau este în proces de a negocia unul17 şi 
ţările acoperite de Politica Europeană de Vecinătate. Comparativ cu acţiunile Marie Curie existente, 
care  furnizează  posibilităţi  de  mobilitate  pentru  cercetători  individuali,  această  nouă  acţiune  va 
furniza suport pentru organizaţii de cercetare14  , ca să-şi stabilească, sau să-şi întărească, cooperarea 
în cercetare pe termen lung, printr-un program comun coordonat de schimb de cercetători, pentru 
perioade scurte.

4.3.2. Conţinutul tehnic/scopul

Participanţii: Un participant la această acţiune este o organizaţie de cercetare14  care va fi membru 
al  parteneriatului  care  contribuie  direct  la  implementarea  programului  comun  de  schimburi  prin 
secondarea şi/sau găzduirea cercetătorilor eligibili.

Un parteneriat în această acţiune va fi compus din cel puţin doi participanţi independenţi, stabiliţi în 
cel  puţin  două  State  Membre  diferite,  sau  Ţări  Asociate  şi  una  sau  mai  multe  organizaţii,  fie 
localizate în ţări cu care Comunitatea are un acord S&T sau este în proces de negociere, sau în ţări 
acoperite de Politica Europeană de Vecinătate.

Programe şi personal eligibile

Participanţii vor depune la Comisie propuneri multi-anuale pentru programe comune  de schimburi 
scurte de personal de cercetare. Totuşi, personalul tehnic şi de management, poate de asemenea să 
participe în aceste schimburi.

Sprijinul financiar va fi furnizat pentru o perioadă de 24 la 48 de luni pentru programe comune, care 
vizează mobilitatea trans-naţională a cercetătorilor, personalului tehnic şi de management.  Pentru 
organizaţiile din Statele Membre şi Ţările Asociate, mobilitatea trebuie să fie spre parteneri din ţări 
terţe15 şi vice-versa. Durata schimburilor pentru fiecare cercetător sau personal tehnic/management, 
va fi de maxim 12 luni.

Personalul care participă la schimb va fi “secondat” (adică li se menţin salariile în instituţia lor de 
origine şi au dreptul să se întoarcă), astfel încât să se garanteze deplina re-integrare şi recunoaşterea 
pozitivă a expereinţei mobilităţii, maximizând astfel beneficial acestei acţiuni pentru cooperarea pe 
termen lung.

17  Vezi ANNEX I a acestui work programme (vezi pag. 46 a Work Programme 2010 - People) pentru ţările eligibile 
pentru schema IRSES.
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Acordul de grant va fi încheiat cu participanţii localizaţi în Statele Membre sau Ţările Asociate, în 
timp ce ceilalţi membri ai parteneriatului sunt definiţi ca organizaţii partenere.

Dimensiunea programului comun şi a parteneriatului va depinde de numărul de cercetători, personal 
tehnic şi de management, care se aşteaptă să fie interschimbat.

Contribuţia Comunităţii şi criterii de evaluare      

În principiu,  schema se intenţionează a furniza un schimb echilibrat  de cercetători  între partenrii 
europeni  şi organizaţiile  partenere din ţările  terţe15,  fiecare finanţând costurile  de mobilitate  ale 
cercetătorilor lor, cu “mobilitate de ieşire”.

Contribuţia fixă a Comunităţii este de 1.900 Euro per persoană  care participă la schimb, per lună. 
Această sumă va acoperi costul de transport şi de subzistenţă al persoanei care participă la schimb. 
Acţiunile  de  networking,  costurile  de  management  şi  chelutielile  indirecte  aferente  executării 
schimbului, pot de asemenea să fie incluse în contribuţie. Pentru ţările situate la mare distanţă de 
Europa (vezi lista ţărilor eligibile din Annex 1.3), se plăteşte o alocaţie suplimentară pentru “long 
distance”, de 200 Euro per persoană per lună, pentru a acoperi costurile lor ridicate de călătorie.

Pentru Ţările din Parteneriatul de Cooperare Internaţională (acesta include toate ţările acoperite de 
Politica  Europeană  de  Vecinătate),  va  fi  furnizată  o  contribuţie  Comunitară  identică,  dacă  este 
cerută. Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire sunt precizate în Annex 2 7.

4.3.3. Impactul aşteptat

Proiectele prin această acţiune se aşteaptă să contribuie semnificativ la construirea de reţele noi şi la 
consolidarea  celor  existente,  în  beneficiul  colaborărilor  de cercetare  internaţională  dintre  Statele 
Membre şi Ţările Asociate şi cele din ţările terţe15 acoperite de Acordul pentru Ştiinţă şi Tehnologie 
sau de Politica Europeană de Vecinătate.  În acelaşi timp, participanţii  aduc cu ei cunoştere, care 
încurajează un schimb de cele mai bune practici.  
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