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PROGRAMUL DE LUCRU 2011
(traducere pentru uz intern - vezi documentul original: Work Programme 2011)

PEOPLE

(European Commission C(2010)4897 of 19 July 2010)

Cum se foloseşte Work Programme (WP)
WP trebuie citit în asociere cu Guides for Applicants relevante. Cele mai actuale Guides şi alte documente 
sunt disponibile pe http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal şi pe 
CORDIS la http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html. Part I descrie istoricul pentru WP şi largile  
obiective politice. Part II oferă detalii despre Acţiunile 2011, în timp ce Part III oferă informaţile 
corespondente, în formă generală, pentru apelurile relevante. Part IV listează alete activităţi care nu sunt  
implementate prin apeluri de propuneri. Annexes conţin materiale de referinţă.
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Obiective

Programul Specific 'People'1 al Programului Cadru Şapte (2007 to 2013) afirmă faptul că unul dintre cele mai 
importante hotare ale competitivităţii în ştiinţă şi tehnologie este cantitatea şi calitatea resurselor sale umane. 
Pentru a sprijini dezvoltarea în continuare şi consolidarea European Research Area (ERA), obiectivul general 
este ca Europa să devină mai atractivă pentru cercetători. Programul Specific urmăreşte să întărească, din 
punct  de  vedere  cantitativ  şi  calitativ,  potenţialul  uman  în  cercetare  şi  tehnologie  din Europa,  stimulând 
persoanele ca să-şi asume profesia de cercetător, încurajând cercetătorii europeni să stea în Europa şi atrăgând 
spre Europa cei mai buni cercetători din restul lumii. Acesta este implementat prin investiţii sistematice în 
oameni,  în  principal  printr-un  set  coerent  de  Acţiuni  Marie  Curie,  ţinând cont  în  particular  de  valoarea 
adăugată europeană, exprimată în termeni ai efectului lor de structurare a European Research Area. 

Dimensiunea acţiunilor privind mobilitatea, întărirea cooperării internaţionale şi transferul de cunoaştere între 
organizaţiile de cercetare şi întreprinderi din diferite ţări, sunt alte caracteristici cheie ale programului. Aceste 
acţiuni vizează cercetătorii în toate stadiile carierei lor, din sectoarele public şi privat, precum şi transferul de 
cunoaştere între sectoare şi cu restul lumii.

Vor fi făcute de asemena eforturi pentru a creşte participarea cercetătorilor femei, prin proiectarea acţiunilor 
astfel încât să asigure ca cercetătorii să poată atinge un echilibru muncă/viaţă corespunzător şi prin facilitarea 
reluării unei cariere în cercetare după o întrerupere.

O participare  puternică  a  întreprinderilor,  inclusiv  IMMuri,  este  considerată  o  valoare  adăugată  crucială 
pentru  acest  program.  Sunt  de  asemenea  încurajate  întărirea  cooperării  industrie-mediul  academic  pentru 
instruirea în cercetare, dezvoltarea carierei şi împărtăşirea cunoaşterii, ţinându-se cont de protecţia drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Acţiunile Marie Curie sunt deschise tuturor domeniilor cercetării şi dezvoltării tehnologice vizate prin Treaty 
on the Functioning of the European Union, iar domeniile de cercetare sunt alese liber de către aplicanţi.

Programul  Specific  ‘People’  are  un  buget  total  de  peste  EUR 4.7 miliarde  pentru  cei  şapte  ani  ai  FP7. 
Acţiunile Marie Curie se vor implementa prin cinci tematici, cu următoarele bugete:

Activităţi
Cota de buget informativă 

2007-2013
1. Instruirea Iniţială a Cercetărilor în jur de 40%

1 În conformitate cu Articolele 179 la 190 ale Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene şi în particular Articolul 
182(1) aşa cum a fost contextualizat în următoarele decizii:  Decision No 1982/2006/EC a Parlamentului European şi a 
Consiliului  din  18.12.2006  cu  privire  la  Seventh  Framework  Programme  of  the  European  Union  for  Research, 
Technological Development and Demonstration (2007-2013) şi Council Decision 2006/973/EC din 19.12.2006 adotând 
un Program Specific pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Demonstraţie: 'People' (2007-2013).
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2. Instruire Life-long şi Dezvoltarea Carierei (inclusiv Co-finanţare) între 25% şi 30%
3. Căi şi Parteneriate Industrie-Mediu academic 5 la 10%
4. Dimensiune Internaţională – Burse Globale2 25 la 30%
5. Acţiuni de Politică specifice în jur de 1%

I  CONTEXT

Prezentare generală şi abordarea pentru 2011

În  cadrul  legislaţiei  existente  a  Programului  Cadru,  acest  work programme sprijină  pe deplin  iniţiativele 
legate de ERA ale cercetătorilor, aşa cum s-a propus de către Comisie în 20083. Aceste iniţiative caută să facă 
Europa mai atractivă pentru cercetători şi să stabilească o "brain circulation" echilibrată în cadrul UE, cât şi 
cu ţări  terţe.  De asemenea,  prin promovarea mobilităţii  geografice şi  intersectoriale a cercetătorilor  ca şi 
director  cheie  al  inovării  europene,  'People'  work  programme  sprijină  activ  Commission  Europe  2020 
Strategy4, şi în particular 3 iniţiative fanion: 'Innovation Union', 'Youth On the Move' şi 'An Agenda for new 
skills and jobs'.

Prezentul  Work programme acoperă implementarea  Marie Curie Actions şi  acţiunile de politică pentru a 
consolida  în  European  Research  Area  instruirea,  abilităţile,  mobilitatea  şi  dezvoltarea  carierei  pentru 
cercetători, precum şi dimensiunea sa internatională. Acţiunile Marie Curie identificate în Programul Specific 
'People' funcţionează acum pe deplin. Anumite acţiuni au fost simplificate şi făcute mai responsive la nevoile 
ERA. Work programme include un număr de iniţiative politice care să fie lansate sau reîntărite, în sprijinul 
the European Partnership for Researchers and of the Fifth Freedom5.

Acţiunile Marie Curie continuă să întărească importanţa condiţiilor de muncă şi angajare precum şi salarii 
competitive,  incluzând alocaţii  adecvate pentru mobilitate.  A fost  menţinut  principiul  stabilit  în 2008,  de 
adaptare  a  ratelor  salariale  la  inflaţia  generală  şi  de  a  actualiza  coeficienţii  de  corecţie  specifici  ai  ţării. 
Promovarea sistematică a  Cartei şi Codului cercetătorilor sprijină implementarea  European Partnership for 
Researchers. Toate aceste chestiuni vor contribui la a face carierele în cercetare mai atractive, ceea ce este 
crucial pentru a dezvolta o Economie europeană bazată pe cunoaştere şi inovare.

În  contextul  iniţiativei  fanion  'Innovation  Union',  mobilitatea  inter-sectorială  între  mediul  academic  şi 
industrie continuă să fie o prioritate, ca şi un mijloc de a îmbunătăţi cooperarea dintre cele două sectoare şi 
pentru a elimina barierele mobilităţii,  culturale şi  altele.  În acelaşi timp ea joacă un rol important pentru 
structurare prin aceea că permite cercetătorilor să dondească abilităţi cheie care sunt la fel de relevante pentru 
sectoarele public şi privat; abilităţile cheie vor avea un impact pozitiv asupra capacităţii lor de a se angaja în 
oricare dintre sectoare. Aceste elemente cruciale sprijină de asemenea în mod clar iniţiativa 'Agenda for new 
skills and jobs' şi sunt în particular vizate prin cele două acţiuni ITN şi IAPP axate pe găzduire. Aceste ultime 

2 Activitatea International Dimension include Marie Curie World Fellowships (IOF, IIF, IRSES), precum şi parte a altor 
acţiuni care au un impact asupra cooperării internaţionale şi transferului de cunoaştere. Acestea includ Career Integration 
Grants (CIG) precum şi acţiunile ITN şi IAPP bazate de găzduire care, în timp ce sunt focalizate pe European Research 
Area, sunt şi deschise cercetătorilor şi organizaţiilor participante din ţări terţe. În acest work programme, acţiunile World 
Fellowships  vor  fi  regrupate  ca  un  bloc  de  activitate  operaţional,  în  timp  ce  celelalte  acţiuni  privind  activitatea 
International Dimension vor fi incluse în alte tematici din tabel. Cotele bugetare se referă la totalitatea acţiunilor cu 
impact internaţional.
3 "Better careers and more mobility: a European partnership for researchers" (COM(2008)317 final din 23 mai 2008) şi 
"A strategic Framework for EU International S&T cooperation" (COM(2008)588 final din 24 septembrie 2008)
4 "Europe 2020 – A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth", (COM(2010)2020 din 3 martie 
2010), http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
5 Concluziile Consiliului privind mobilitatea şi carierele cercetătorilor europeni (2999th Competitiveness Council 
Meeting, 2 martie 2010)
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două acţiuni pot fi văzute ca şi modele de lucru ale 'triunghiului cunoaşterii' prin care educaţia, cercetarea şi 
inovarea sunt aduse împreună în reţele internaţionale şi interdisciplinare pentru a derula în comun instruirea în 
cercetare şi tranferul cunoaşterii. În acest context, nevoia de o mai  mare implicare a întreprinderilor şi în 
particular IMMurilor, în Marie Curie Initial Training Networks a fost în continuare accentuată în prezentul 
work programme.  Obiectivul  este  să  permită  tinerilor  cercetători  să  aibe  o expunere  în  mod  elocvent  la 
business via transfer  temporar  sau recrutare,  să-i  echipeze cu abilităţile  necesare pentru inovare,  inclusiv 
antreprenoriat.

În  sprijinul  iniţiativei  'Youth  on  the  Move',  instrumentul  COFUND urmăreşte  să  crească  mobilitatea 
transnaţională prin folosirea contribuţiei UE ca efect de pârghie pentru fondurile naţionale. COFUND caută să 
deschidă programele de burse existente, regionale, naţionale şi internaţionale, sau să creeze unele noi şi să le 
lege de obiectivele de mobilitate ale Marie Curie Actions. În principal pentru a încuraja participarea mai 
multor programe de burse, durata maximă de finanţare este prelungită de la 48 la 60 de luni şi bugetul maxim 
general este crescut de la EUR 5 la 10 milioane, în prezentul work programme. Până în present, primele trei 
apeluri COFUND au creat în jur de 40 noi programe de burse internaţionale.

Programul  Specific  'People'  rămâne  cel  mai  deschis  pentru  cooperarea  internaţională  din  Programele 
Specifice ale Programului Cadru, cu aproape 30% din buget alocat pentru acest obiectiv.  EURAXESS de 
asemenea promovează cooperarea internaţională prin interconectarea cercetătorilor europeni din străinătate şi 
cercetătorii străini din Europa.

Comunicarea  cercetării  finanţată  public  este  o  chestiune  cheie  pentru  diseminarea  cunoaşterii  şi  pentru 
înţelegerea  publică  a  ştiinţei  şi  rolului  pe  care  ea  îl  joacă  în  viaţa  cetăţenilor  europeni.  Pentru  a  spori 
diseminarea,  celor care fac propuneri li  se va cere să planifice activităţi  de deschidere publică în fiecare 
propunere şi de aceasta se va ţine cont în timpul procesului de evaluare şi urmărire a proiectului.

În acest work programme au fost introduce simplificări semnificative. În primul rand, timpul dintre publicarea 
apelului şi  termenul  limită al  apelului a fost crescut dincolo de cele trei luni standard. Pentru prima dată 
aplicanţii  ITN vor avea până la şase luni pentru a constitui un consorţiu solid pentru instruirea iniţială a 
cercetătorilor.  În al  doilea rand,  varietatea de reguli  a  fost  redusă,  de exemplu  tabelele alocaţiilor  (adică 
structura contribuţiei UE), au fost armonizate într-un singur tabel pentru acţiunile de găzduire şi un singur 
tabel pentru acţiuni individuale. Suplimentar,  în ambele tabele numărul diferitelor categorii de cost a fost 
redus şi utilizarea ratei flat a fost generalizată oricând a fost posibil. În final, Reintegration Grants (ERG şi 
IRG) au fost concentrate într-o singură acţiune: Career Integration Grants (CIG), cu obiectivul de a reîntări 
atractivitatea European Research Area ca şi o destinaţie pentru a stabili o carieră stabilă în cercetare.

Obiectivul general al European Partnership for Researchers aşa cum a fost propus de Comisie şi reafirmat de 
Consiliu  în  2008 în  cadrul  dezvoltării  European  Research  Area,  este  să  accelereze  realizarea  unei  pieţe 
veritabile a muncii  europene pentru cercetători,  în parteneriat cu şi  între Statele Membre.  Prezentul work 
programme  include,  în  particular,  activităţi  pentru  continuarea  sprijinului  pentru  implementarea 
parteneriatului.  De  notat  că  aceasta  se  realizează  prin  EURAXESS-Researchers  in  Motion  (în  particular 
Drepturi, Servicii, Locuri de muncă şi Legături), prin continuarea colectării de date şi analizei cu privire la 
modele de mobilitate şi de carieră.

Acest work programme conţine acţiunile de finanţare care trebuie folosite, criteriile de eligibilitate şi criteriile 
pentru evaluarea propunerii şi selectarea proiectului, inclusiv criteriile de atribuire pentru toate acţiunile şi 
activităţile. Din data adoptării, acesta este principala bază legală pentru acţiunile şi apelurile de propuneri. 
Acesta poate de asemenea să identifice organizaţiile care vor primi sprijin pentru acţiuni specifice.

În pregătirea acestui work programme, Comisia a ţinut cont de sfaturile din partea 'People' Advisory Group6.

6 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=eag 
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Înregistrarea entităţilor legale în Commission's Early Warning System (EWS) şi  
Central Exclusion Database (CED)

Comisia foloseşte un instrument de informare intern (EWS), precum şi o bază de date disponibilă pentru 
autorităţile  publice  care  implementează  fonduri  UE  (CED),  pentru  a  semnaliza  ricurile  asociate  pentru 
beneficiarii contractelor gestionate contralizat şi granturi, în vederea protejării intereselor financiare ale UE.

Informaţii preliminare pentru Candidaţi, Ofertanţi şi Aplicanţi pentru Grant

Candidaţii,  ofertanţii,  aplicanţii  pentru  grant  şi,  dacă  sunt  entităţi  legale,  persoane  care  au  puteri  de 
reprezentare,  elaborarea  de  decizii  sau  control  asupra  lor,  sunt  informaţi  că,  dacă  ei  vor  fi  în  situaţiile 
menţionate în:

- Decizia Comisiei din   16.12.2008 privind Early Warning System (EWS)   pentru uzul ofiţerilor autorizaţi ai 
Comisiei şi agenţiilor executive (OJ L 344, 20.12.2008, p. 125), sau

- Reglementarea  Comisiei  din    17.12.2008  privind  Central  Exclusion  Database  –  CED   (OJ  L  344, 
20.12.2008, p. 12),

detaliile  lor  personale (nume,  nume  dat  în  cazul  persoanei  fizice,  adresă,  forma  legală  şi  numele  dat  al 
persoanelor cu puteri de reprezentare, elaborare a deciziei sau control, dacă este persoană juridică), pot fi 
înregistrate numai în EWS sau în ambele, EWS şi CED şi comunicate persoanelor şi entităţilor listate în 
Decizia şi Reglementarea menţionate mai sus, legat de atribuirea sau execuţia unui contract de achiziţie sau 
un acord de grant sau decizie. Mai multe informaţii privind EWS şi CED pot fi găsite la:
http://ec.  europa.eu/budget/sound_fin_mgt/ews_en.htm   

Termenii utilizaţi în acest work programme

Cercetătorii  vizaţi  prin  Programul  Specific  'People'  sunt  cel  puţin  absolvenţi  sau nivel  echivalent  şi  sunt 
clasificaţi pe baza experienţei profesionale (vezi definiţiile de mai jos).

Definiţii folosite în cadrul acestui work programme (caractere italice în text implică aceste definiţii)

Cercetători începători (Early-stage researchers) trebuie să fie, în momentul recrutării de către organizaţia  
gazdă, în primii patru ani (echivalent full-time) ai carierei lor în cercetare şi să nu fi obţinut încă un titlu  
doctoral.  Aceasta se măsoară de la data când ei au obţinut titlul  care îi  îndrituia oficial  să înceapă un 
doctorat, fie în ţara în care a fost obţinut titlul sau în ţara în care este furnizată instruirea în cercetare,  
indiferent dacă sau nu au în vedere un doctorat.

Cercetători experimentaţi trebuie, la momentul termenului limită relevant pentru depunerea propunerilor  
sau recrutarea de către organizaţia gazdă, în funcţie de acţiune, să fie în posesia unui titlu doctoral sau să  
aibe cel puţin patru ani de experienţă echivalentă full-time în cercetare. În  ITN, cercetătorii experimentaţi  
trebuie de asemenea, la momentul recrutării de către organizaţia gazdă, să aibe mai puţin de cinci ani de  
experienţă echivalentă full-time în cercetare.

Experienţa echivalentă full-time în cercetare  este măsurată de la data când un cercetător a obţinut titlul  
care l-ar îndritui oficial să înceapă un doctorat, fie în ţara în care a fost obţinut titlul sau în ţara în care este  
furnizată instruirea în cercetare.

Mobilitate: la momentul de timp al termenului limită relevant pentru depunerea propunerilor sau recrutării  
de către organizaţia gazdă, în funcţie de acţiune, cercetătorii  trebuie să nu fi  avut reşedinţa sau să-şi fi  
desfăşurat principala lor activitate (muncă, studii, etc) în ţara organizaţiei lor gazdă pentru mai mult de 12  
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luni în cei 3 ani imediat anteriori datei de referinţă. Serviciul naţional obligatoriu şi/sau şederi scurte cum  
sunt  vacanţele,  nu  sunt  luate  în  considerare.  În  ceea  ce  priveşte  organizaţiile  internaţionale  de  interes  
european  sau  organizaţiile  internaţionale,  această  regulă  nu  se  aplică  pentru  găzduirea  cercetătorilor  
eligibili. Totuşi, cercetătorul desemnat trebuie să nu fi petrecut mai mult de 12 luni în cei 3 ani imediat  
anteriori termenului limită relevant pentru depunerea propunerilor sau recrutării de către organizaţia gazdă, 
în funcţie de acţiune, în aceeaşi organizaţie de desemnare.

Organizaţii de cercetare sunt definite în FP7 Rules for Participation7 ca şi o "entitate legală înfiinţată ca şi o  
organizaţie non-profit care derulează cercetare sau dezvoltare tehnologică ca unul dintre principalele sale  
obiective".

Alte ţări terţe sunt ţări care nu sunt nici State Membre UE şi nici ţări terţe asociate la FP7 (ţări asociate8).

Principiile implementării

Acţiunile  Marie  Curie  sunt  deschise  tuturor  domeniilor  cercetării  şi  dezvoltării  tehnologice  vizate  prin 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. Domeniile de cercetare sunt alese liber de către aplicanţi 
într-o manieră 'bottom-up'. Proiectele care pot fi acoperite de Tratatul Euratom sunt excluse de la finanţare.

Întreaga cercetare derulată sub acest work programme trebuie să respecte principiile etice fundamentale şi 
cerinţele stabilite în textul Programului Specific 'People'.

Acţiunile vor fi implementate pe baza competiţiei largi europene, deschisă, bazată pe calitate, pe excelenţa 
proiectului şi participanţilor, impactul proiectului şi capacităţii de implementare şi calităţii participanţilor, ca 
şi  criterii  de selecţie.  Un număr  limitat  de acţiuni  vor fi  implementate prin contracte de service sau alte 
proceduri ale Comisiei.

Mobilitatea  trans-naţională  şi  intersectorială  este  o  trăsătură  cheie  şi  o  participare  puternică  din  partea 
întreprinderilor, în particular IMMuri, este considerată o valoare adăugată importantă. Este încurajată întărirea 
cooperării industrie-mediul academic în termeni ai instruirii în cercetare, dezvoltarea carierei şi împărtăşirea 
cunoaşterii. Definiţia industriei merge dincolo de industriile manufacturiere tradiţionale şi/sau de producţie şi 
cuprinde întreprinderi în sens general ca actori economici de business.

Dimensiunea internaţională este vizată prin acţiuni care urmăresc să întărească şi îmbogăşească cooperarea 
internaţională în cadrul cercetătorilor şi  să atragă spre Europa talente în cercetare. Majoritatea Acţiunilor 
Marie Curie sunt deschise cercetărilor din  altă ţară terţă. De asemenea, în funcţie de acţiune, participarea 
entităţilor legale din alte ţări terţe şi a organizaţiilor internaţionale este prevăzută, cu respectarea condiţiilor 
precizate în FP7 Rules for Participation (pentru detalii a se vedea fiecare acţiune relevantă, în Part II). Mai 
mult,  4th  Activity  –  the  Marie  Curie  World  Fellowships  –  este  în  mod  explicit  ţintită  pentru  un  apel 
internaţional  lărgit  pentru  cercetători  care  să  se  mute  în  şi  din  Europa.  Dincolo  de  burse  individuale, 
International  Research  Staff  Exchange  Scheme  (IRSES)  oferă posibilitatea  de  a  întări  cooperarea  între 
organizaţii  de  cercetare europene  şi  organizaţii  de  cercetare ale  International  Cooperation  Partnership 
Countries (ICPC), ţări de la graniţa europeană şi ţări cu care UE a încheiat acorduri de Ştiinţă şi Tehnologie. 
În timp ce acţiunile privind burse favorizează de facto aplicaţii pentru ţări cu reputaţii în cercetare stabilite, 
acţiunea IRSES contribuie la lărgirea echilibrului geografic prin acordarea unui stimulant suplimentar pentru 
cooperarea cu ICPC.

7 Reglementare a Parlamentului European şi Consiliului care stabileşte regulile pentru participarea antreprizelor, centre 
de cercetare şi universităţi în acţiunile din cadrul Seventh Framework Programme şi pentru diseminarea rezultatelor 
cercetării (2007-2013) [Regulation (EC) No 1906/2006 din 18.12.2006, OJ L 391 din 30.12.2006, p.1] – numite în 
continuare 'FP7 Rules for Participation'.
8 Pentru o listă a ţărilor asociate FP7, a se vedea 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf 
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Dimensiunea  legată  de  gen este  vizată  în  toate  acţiunile  Marie  Curie.  Întradevăr,  calea  spre  cunoaşterea 
ştiinţifică şi aplicarea sa tehnică înspre societate necesită talentul, perspectivele şi introspecţiile care pot fi 
asigurate prin creşterea diversităţii în forţa de muncă din cercetare. De aceea, programul vizează să asigure 
integrarea problemei legate de gen, prin încurajarea oportunităţilor egale în toate Acţiunile Marie Curie şi prin 
măsurarea  participării  genurilor,  având în  vedere  să  se  atingă un larg echilibru pe perioada Programului 
Cadru. Ţinta de cel puţin o participare de 40% a femeilor, stabilită în programele de lucru anterioare, este 
menţinută  pentru 2011.  Suplimentar,  în  proiectele  de  cercetare  în  care  sunt  implicate  fiinţe  umane  ca  şi 
subiecţi  sau utilizatori  finali,  pot  exista diferenţe  de gen.  Această  dimensiune legată de  gen în contextul 
cercetării  va fi  vizată ca o parte integrală a propunerii,  pentru a asigura cel  mai  ridicat  nivel  de calitate 
ştiinţifică.

Acţiunile vor fi proiectate pentru a asigura că cercetătorii pot atinge un echilibru muncă/viaţă corespunzător şi 
vor contribui la a facilita reluarea unei cariere în cercetare după o pauză. Deşi ca şi o regulă generală se 
aşteaptă ca bursele să fie full-time, este posibilă flexibilitatea de exemplu în termini de a împărţi o bursă în 
mai  mult  de  o  şedere,  sau  prin  muncă  part-time,  dacă  este  justificat  şi  potrivit  în  cadrul  implementării 
proiectului.

Referitor la cercetătorii recrutaţi pe proiectele şi programele finanţate, în implementarea Acţiunilor Marie 
Curie  este  de  asemenea  acordată  atenţie  condiţiilor  de  muncă,  transparenţei  proceselor  de  recrutare  şi 
dezvoltării  carierei.  Pentru  aceasta,  Recomandarea  Comisiei  din  11  martie  2005  cu  privire  la  European 
Charter for Researchers şi privind un Code of Conduct for the Recruitment of Researchers9 oferă un cadru de 
referinţă, respectând în acelaşi timp natura lor voluntară.

Propunerile acoperite de acest work programme, în funcţie de acţiune, vor fi depuse fie de una sau mai multe 
organizaţii, sau de către un cercetător individual împreună cu o organizaţie gazdă. Un cercetător individual 
poate depune numai o propunere per an calendaristic pentru oricare dintre acţiunile individuale IEF, IIF, IOF. 
Suplimentar, ei nu pot beneficia în acelaşi timp de mai mult de o Acţiune Marie Curie.

În  cazul  unei  depuneri  multiple  de  către  o  organizaţie  de  cercetare  sau  finanţare  a  cercetării,  entitatea 
aplicantă  poate  fi  solicitată  să  demonstreze  capacitatea  de  a  participa  în  mai  mult  de  una  dintre  aceste 
propuneri, în termeni de personal de cercetare, infrastructură şi management.

În  cazul  depunerii  unei  propuneri  privitoare  la  un  proiect  din  acelaşi  domeniu  pentru  care 
aplicantul/participantul  a  primit  deja  anterior  finanţare  de  la  Uniunea  Europeană  în  cadrul  Seventh 
Framework  Programme,  alte programe ale Uniunii,  sau în  baza Programelor  Cadru anterioare,  aplicantul 
trebuie  să  demonstreze  valoarea  adăugată  substanţială  a  noului  proiect  în  legătură  cu  proiectul  finanţat 
anterior.

Distribuirea bugetului informativ

Pentru  Initial  Training  Networks  (ITN),  Industry-Academia  Partnerships  and  Pathways  (IAPP),  Intra-
European  Fellowships  for  Career  Development  (IEF),  International  Outgoing  Fellowships  for  Career 
Development (IOF), International Incoming Fellowships (IIF) şi Career Integration Grants (CIG), distribuirea 
bugetului informativ al oricărui apel, dat pentru disciplinele cercetării, va fi bazată pe numărul de propuneri 
eligibile primite care sunt alocate unuia dintre panelurile de evaluare10.

Pentru  COFUND distribuirea  bugetului  informativ  al  apelului  între  panelul  (A)  'Existing  trans-national 
fellowship programmes' şi panelul (B) 'New fellowship programmes with transnational mobility' va fi bazată 

9 Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 cu privire la European Charter for Researchers şi privind un Code of
Conduct for the Recruitment of Researchers, C(2005) 576 of 11.3.2005.
10 Panelurile de evaluare Marie Curie sunt: Chimie (CHE), Ştiinţe Sociale şi Umaniste (SOC), Ştiinţe Economice (ECO), 
Ştiinţa Informaţiile şi Inginerie (ENG), Mediu şi Geoştiinţe (ENV), Ştiinţele Vieţii (LIF), Matematici (MAT), Fizică 
(PHY). În acţiunea IEF este un panel suplimentar 9th multidisciplinary career restart panel.
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pe contribuţia cerută Uniunii Europene de propunerile evaluate prozitiv. Dată fiind natura specifică a acţiunii, 
şi în particular faptului că majoritatea propunerilor se aşteaptă să fie programe multi-disciplinare, cele două 
paneluri COFUND vor fi multi-disciplinare.

Pentru toate apelurile, propunerile sunt alocate panelurilor şi va fi elaborată o listă clasament pentru fiecare 
panel. Dacă bugetul alocat unuia dintre paneluri excede cerinţele tuturor propunerilor evaluate pozitiv11 în 
acel panel, bugetul exces va fi transferat altor paneluri urmând modul de repartiţie de mai sus. În mod similar, 
dacă finanţarea alocată unui panel este insuficientă pentru a finanţa propunerea cel mai bine clasată în acel 
panel,  bugetul necesar va fi  transferat de la alte paneluri,  pentru a se asigura ca propunerea cel mai  bine 
clasificată să poată fi finanţată.

Pentru International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), Researchers Night (NIGHT), Trans-national 
co-operation among NCPs (NCP) şi 'EURAXESS Services Network II' (EURAXESS-II) propunerile vor fi 
evaluate într-un singur panel multi-disciplinar şi va fi o singură listă clasament pentru fiecare dintre acţiuni.

În cazul Researchers’ Night (NIGHT), pentru a asigura o acoperire geografică adecvată, deciziile de finanţare 
vor fi bazate pe lista clasament a panelului în următorul mod: va fi realizată o listă scurtă a propunerilor 
constând  în  propunerile  cu  cel  mai  ridicat  scor  care  au  trecut  toate  pragurile,  din fiecare  ţară  aplicantă. 
Deciziile de finanţare iniţiale vor fi luate pe baza acestei liste scurte. După ce aceste decizii au fost luate, dacă 
există vreun buget rămas, vor fi luate decizii de finanţare ca urmare, în ordinea strictă a listei clasament a 
panelului.

Bugetul final acordat fiecărui apel, în urma evaluării proiectelor, poate varia cu până la 10% din valoarea sa 
totală.

Modalităţi de implementare: The Research Executive Agency (REA)

Activităţile din secţiunile II, III (cu excepţia Activităţilor 5.2 şi 5.3) şi IV 4.3 din acest work programme vor fi 
implementate  de  Research  Executive  Agency  în  conformitate  cu  prevederile  Commission  decision 
C/2008/3980 din 31/7/2008 "puteri delegate Research Executive Agency în vederea realizării de sarcini legate 
de implementarea Programelor Comunitare Specifice People, Capacities şi Cooperation în domeniul cercetării 
cuprinzând, în particular, implementarea adaptărilor intrate în bugetul Comunităţii".

11 Măsurată ca propuneri care au trecut toate pragurile de evaluare relevante.
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II CONŢINUTUL APELURILOR DIN 2011

Activitatea 1: Instruirea Iniţială a Cercetătorilor

1.1 ACŢIUNEA MARIE CURIE: REŢELE DE INSTRUIRE INIŢIALĂ (ITN)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-ITN

1.1.1 Prezentarea şi obiectivul acţiunii

Această acţiune urmăreşte să îmbunătăţească perspectivele de carieră ale cercetătorilor începători din ambele 
sectoare, public şi privat, făcând astfel carierele în cercetare mai atractive pentru tineri. Aceasta se va realiza 
printr-un mecanism de interconectare trans-naţională, vizând structurarea capacităţii de instruire iniţială de 
înaltă calitate în cercetare existentă în Statele Membre şi ţările asociate. Implicarea directă sau indirectă a 
organizaţiilor  din  diferite  sectoare,  inclusiv  participarea  (lead-)  a  întreprinderilor  private  în  domenii 
corespunzătoare, este considerată esenţială în cadrul acţiunii. În particular, acţiunea urmăreşte să contribuie la 
amploiabilitatea cercetătorilor recrutaţi,  prin expunerea lor atât la mediul  academic cât şi  la întreprinderi, 
extinzând astfel aranjamentul tradiţional de instruire în cercetare academic şi eliminând barierele culturale şi 
de altă natură pentru mobilitate.

Pentru  scopurile  acestei  acţiuni,  sectorul  privat  este  înţeles  ca  şi  cuprinzând  organizaţii  care  îşi  câştigă 
majoritatea veniturilor prin mijloace competitive, cu expunere la pieţele comerciale.

Acţiunea va fi  implementată  prin  sprijinirea  reţelelor  de  organizaţii  selectate  competitiv  din diferite  ţări, 
angajate în instruirea în cercetare. Reţelele vor fi contruite pe un program de instruire în cercetare comun, 
care răspunde la nevoile de instruire bine identificate, în arii ştiinţifice sau tehnologice definite, cu referinţe 
corespunzătoare la interdisciplinaritate şi noi domenii supra-disciplinare în creştere.

Acţiunea va fi în primul rând pentru cercetători din Statele Membre şi ţări asociate, dar de asemenea deschisă 
şi cercetătorilor din alte ţări terţe. 

1.1.2. Conţinut tehnic/scop

Parteneriat: este făcută o distincţie între partenerii dintr-o reţea, bazat pe nivelul lor de participare.

• Participanţi (nivel 1):

Participanţii  sunt  organizaţii  care  sunt  full  partners  ai  unei  reţele.  Ei  contribuie  direct  la  implementarea 
programului de instruire comun al reţelei prin recrutarea şi angajarea cercetătorilor eligibili, prin furnizarea 
instruirii  în  cercetare  specializată,  a  instruirii  complementare  şi  de  oportunităţi  de  transfer  temoprar 
(secondment).  Partenerii  full  ai  reţelei  sunt  semnatari  ai  acordului  de  grant,  primesc  finanţare  şi  preiau 
responsabilitatea completă pentru execuţia programului de instruire propus.

• Parteneri asociaţi (nivel 2):

Partenerii asociaţi nu recrutează nici un cercetător, dar furnizează instruire în cercetare şi complementară şi 
oportunităţi  de  transfer  temoprar  (secondment).  Parteneriatul  asociat  este  deschis  atât  organizaţiilor  din 
sectorul public cât şi privat. Partenerii asociaţi nu sunt semnatari ai acordului de grant. Totuşi, fiecare partener 
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asociat trebuie să includă în propunere o scrisoare de angajament, pentru a asigura cu privire la participarea 
lor reală şi activă în reţea.

Toţi partenerii (nivel 1 şi nivel 2) participă în activităţi ale reţelei dedicate, precum şi în bordul supervizor

Întreprinderi (incluzând IMMuri): În principal pentru a se asigura că cercetorii sunt instruiţi într-un mediu 
intersectorial potrivit pentru a dobândi pe deplin abilităţile necesare lor pentru a participa într-o gamă de 
roluri  în  moderna  economie  a  cunoaşterii,  implicarea  activă  a  business-ului  în  programul  de  instruire  în 
cercetare este considerată esenţială.  Această implicare se prevede să fie ori  la nivelul 1, ori  la nivelul 2. 
Totuşi, participarea întreprinderilor la nivelul 1 este puternic încurajată. În toate cazurile, gradul de implicare 
şi angajare a partenerilor de business va fi evaluată de experţii evaluatori în cadrul fiecăruia dintre criteriile de 
evaluare.

Tipul de reţele:  ITN-urile (Initial Training Networks - ITN)  sunt realizate în mod tipic ca şi reţele multi-
partner, dar ITN-uri mono-partner sunt de asemenea posibile, în anumite condiţii.

• ITN-uri Multi-partner:

Ele sunt compuse din cel puţin trei participanţi (de exemplu universităţi, centre de cercetare non-commerciale 
publice,  business-uri,  IMMuri,  organizaţii  non-profit  sau  caritabile,  etc.)  stabilite  în  cel  puţin  trei  State 
Membre  sau  ţări  asociate,  diferite.  Peste  acest  minimum,  participarea  altor  ţări  terţe şi  a  organizaţiilor 
internaţionale este prevăzută, în anumite condiţii precizate de FP7 Rules for Participation.

• ITN-uri Mono-partner:

Ele includ un singur participant şi o reţea de parteneri asociaţi (nivel 2). Participantul unic va fi stabilit într-un 
Stat  Membru  sau ţară  asociată.  El  trebuie  să  demonstreze  în  mod  clar  că  sunt  efectiv  vizate  elementele 
necesare  ale  programului  de  instruire  în  cercetare  (incluzând chestiunea  recunoaşterii  mutuale  a  calităţii 
instruirii de toţi partenerii asociaţi, indiferent că sunt din întreprindere sau mediul academic), prin colaborări 
bine-stabilite, trans-naţionale, cu un set mai larg de parteneri, inclusiv din sectorul privat. Instruiţii se aşteaptă 
să beneficieze de această reţea de parteneri asociaţi, inclusiv prin mobilitate activă pe parcursul perioadei de 
instruire între singurul participant şi organizaţiile partenere asociate.

Programul de instruire: Participanţii reţelei vor aplica pentru sprijin, printr-un program de instruire comun. 
Aceste programe de instruire vor viza în particular dezvoltarea şi  lărgirea competenţelor în cercetare, ale 
cercetătorilor începători.

Instruirea  va  fi  în  principal  focalizată  pe  cunoaşterea  ştiinţifică  şi  tehnologică  prin  cercetare,  în  proiecte 
individuale, personalizate. Aceasta va fi complementată prin module de instruire substanţiale, vizând abilităţi 
transferabile  cheie,  comune  tuturor  domeniilor,  de  exemplu  în  domeniul  antreprenorial,  management  şi 
finanţare a proiectelor şi programelor de cercetare, managementul drepturilor de proprietate intelectuală şi alte 
metode de exploatare a rezultatelor cercetării, aspectelor etice, comunicării şi deschiderii societale.

Va trebui acordată atenţie calităţii programului de instruire în cercetare comun, cu prevederea de aranjamente 
de supervizare şi mentorat şi ghidare în carieră, asigurând în acelaşi timp expunerea semnificativă a fiecărui 
cercetător la alte discipline şi sectoare reprezentate în reţea, prin vizite, transfer temoprar (secondment) şi alte 
evenimente  ale  instruirii.  Programul  de  instruire  comun  va  exploata  competenţele  complementare  ale 
participanţilor din reţea, inclusiv din industrie, precum şi sinergiile cu oricare parteneri asociaţi şi va reflecta 
colaborările în cercetare dintre parteneri, existente sau planificate. Se va cere recunoaşterea mutuală a calităţii 
instruirii şi, dacă este posibil, a diplomelor şi altor certificate acordate.

Fiecare reţea va avea un bord supervisor clar identificat, coordonând instruirea întregii reţele. Bordul va fi 
compus  din  participanţi  ai  reţelei  şi  parteneri  asociaţi  şi  poate  de  asemenea  include  oricare  alţi  factori 
interesaţi cu relevanţă pentru programul de instruire. Bordul va asigura un echilibru adecvat între instruirea 
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ştiinţifică şi tehnologică, prin proiecte de cercetare personalizate şi instruirea pentru abilităţi transferabile, 
corespunzătoare  cu  nevoile  fiecărui  cercetător  recrutat.  Implicarea  întreprinderilor  în  bordul  supervisor 
urmăreşte  să  asigure  ca  cerinţele  de  abilităţi  pentru  cercetători  să  fie  definite  pe  baza  unei  înţelegeri 
aprofundate  a  nevoilor  sectoriale,  atât  ale  mediului  academic  cât  şi  ale  întreprinderii,  pentru  a  întări 
amploiabilitatea intersectorială a cercetătorilor. Bordul supervisor va stabili de asemenea comunicarea activă 
şi  continuă şi  schimbul de cea mai  bună practică între participanţii  reţelei,  pentru a maximiza beneficiile 
parteneriatului.

Evenimentele instruirii în cadrul reţelei (şcoli de vară, cursuri de instruire specializate, seminarii, etc), pot de 
asemenea să fie şi pentru cercetători externi. Visiting cercetători, provenind fie din sectorul privat sau public, 
pot fi de asemenea invitaţi în vederea complementării capacităţii reţelei de a transfera cunoaştere nouă.

Dimensiunea programului de instruire comun şi a reţelei depinde de natura şi scopul activităţilor de instruire 
care trebuie realizate de către reţea, precum şi de consideraţii cu privire la managementul şi interacţiunea 
efectivă dintre participanţi.

În  principiu,  durata  maximă  a  programului  care  va  fi  spijinit  va  fi  de  patru ani,  de  la  data  de  începere 
specificată în contract.

Fiecare cercetător recrutat va stabili, împreună cu supervizorul său din organizaţia gazdă, un Personal Career 
Development Plan cuprinzând nevoile sale de instruire şi carieră (inclusiv abilităţile transferabile şi expunerea 
semnificativă la mediul de business, în particular prin transferuri temoprare bine ţintite în întreprinderi pentru 
cercetătorii recrutaţi din sectorul public), precum şi obiectivele ştiinţifice şi vor raporta mai târziu cu privire la 
succesul cu care aceste obiective au fost îndeplinite. În acest mod cercetătorii vor fi încurajaţi să joace un rol 
activ în modelarea propriului lor program de instruire şi dezvoltare profesională.

Toate elementele de mai sus vor fi evaluate de evaluatorii experţi în timpul procedurii de evaluare.

Cercetători eligibili: Această acţiune sprijină instruirea iniţială a cercetătorilor.

Faza  de  instruire  iniţială  este  direcţionată  predominant  spre  cercetători  începători şi  include,  inter  alia, 
instruirea în cadrul programelor doctorale. Sprijinul pentru cercetătorii începători va fi pentru perioade de 3 
la 36 de luni, în cadrul unei reţele.

Instruirea iniţială poate de asemenea, într-o măsură limitată, să fie direcţionată spre cercetători experimentaţi,  
atâta timp cât  ei  au mai  puţin  de  cinci  ani  de  experienţă  în cercetare,  echivalent  full-time,  la  momentul 
recrutării de către organizaţia gazdă. Ei sunt încurajaţi să fie recrutaţi şi instruiţi în sectorul privat, o atenţie 
specială  fiind  acordată  IMMurilor,  în  principal  pentru  a  dezvolta  abilităţile  lor  de  management  şi 
antreprenoriale  (organizarea  planificării  transferurilor  temoprare,  stabilirea  colaborării  cu  alte  instituţii, 
coaching a ESRurilor, etc...). Sprijinul pentru cercetători experimentaţi va fi limitat la 24 de luni maximum, 
în cadrul unei reţele.

În toate cazurile eligibilitatea va fi determinată la momentul recrutării.

Un cercetător nu poate fi recrutat ca şi  cercetător începător şi apoi ca şi  cercetător experimentat în cadrul 
aceleiaşi reţele.

Reguli  de  mobilitate  şi  naţionalitate  aplicabile  cercetătorilor  eligibili:  Cercetătorii  pot  fi  de  orice 
naţionalitate. Ei trebuie să se conformeze regulii pentru mobilitate la momentul recrutării de către organizaţia 
gazdă.

Contribuţia  Uniunii  Europene,  Rate  şi  Criterii  de  Evaluare:  Contribuţia  UE şi  ratele  pentru  această 
acţiune sunt bazate pe Schema de Finanţare 'Support for training and career development of researchers', 
precizate în Annex 3 a acestui work programme şi vor fi asociate cu:

13/30



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

• recrutarea cercetătorilor care vor fi instruiţi;
• costurile de instruire şi networking, organizarea activităţilor comune şi conferinţelor.

Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, sunt precizate în Annex 2.

1.1.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele  din cadrul  acestei  acţiuni  trebuie  să  contribuie  la  structurarea  capacităţii  existente  de  instruire 
iniţială de înaltă calitate în cercetare din cadrul Europei, atât în sectorul public cât şi privat. Prin aducerea 
împreună a furnizorilor complementari de instruire în cercetare, din diferite ţări, sectoare şi discipline, pentru 
a focaliza eforturile lor în largi programe de instruire iniţială, proiectele din cadrul acestei acţiuni se aşteaptă 
să  întărească  cooperarea  industrie-mediul  academic,  în  termeni  ai  instruirii  în  cercetare  şi  împărtăşire  a 
cunoaşterii şi să livreze o calitate generală mai bună a instruirii iniţiale în cercetare, în Europa. Aceasta nu 
numai că va ajuta la dezvoltarea generaţiilor viitoare de cercetători antreprenoriali, mai capabili de a contribui 
efectiv la economia bazată pe cunoaştere şi la societate, în cadrul şi între sectoarele public şi privat, ci de 
asemenea se va adăuga la ampoiabilitatea intersectorială şi trans-naţională a acestor cercetători şi la atragerea 
tinerilor către această carieră.

Activitatea 2: Instruire Life-Long şi Dezvoltarea Carierei

2.1 ACŢIUNEA MARIE CURIE: BURSE INTRA-EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA 
CARIEREI (IEF)

Call Reference FP7-PEOPLE -2011-IEF

2.1.1. Prezentarea şi obiectivul acţiunii

Această acţiune este pentru a sprijini dezvoltarea carierei, sau reînceperea, pentru cercetătorii experimentaţi 
aflaţi  în diferite stadii  ale carierei  lor şi  caută să întărească diversificarea competenţei  lor  individuale, în 
termeni  de  dobândire  de  abilităţi  la  nivel  multi  sau  interdisciplinar  şi/sau  prin  angajarea  de  experienţe 
intersectoriale. Scopul este să sprijine cercetătorii în obţinerea şi/sau consolidarea unei poziţii independente 
conducătoare, de exemplu principal investigator, profesor sau alte poziţii senior, în educaţie sau întreprindere.

Acţiunea poate de asemenea sprijini cercetătorii pentru a continua o carieră în cercetare după o întrerupere. 
Pentru a asigura oportunităţi egale tuturor propunerilor, aplicanţii pentru astfel de propuneri pot aplica ca să 
fie evaluaţi într-un panel multi-disciplinar separat. Pentru a se califica pentru evaluarea în acest panel 'career 
restart', cercetătorii trebuie să nu fi fost activi într-o bursă sau angajaţi prin contract, în cercetare, pentru cel 
puţin 12 luni imediat anterioare termenului limită pentru depunere.

Sprijinul  se  prevede  pentru  burse  individuale,  trans-naţionale,  intra-europene,  acordate  direct  la  nivelul 
Uniunii Europene, pentru cei mai buni şi cei mai promiţători cercetători activi în Statele Membre sau ţările 
asociate, bazat pe o aplicaţie făcută de cercetători în conjuncţie cu organizaţiile gazdă.

2.1.2. Conţinut/scop tehnic

Proiecte şi participanţi: Această acţiune oferă sprijin financiar pentru instruire avansată şi mobilitate trans-
naţională, pentru o perioadă de 12 la 24 luni (echivalent full-time), pentru proiecte individuale prezentate de 
cercetători experimentaţi activi în State Membre sau ţări associate, împreună cu o organizaţie gazdă dintr-un 
alt Stat Membru sau ţară asociată.
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Acordurile de grant pentru propunerile selectate sunt semnate între Research Executive Agency şi organizaţia 
gazdă, care apoi va angaja cercetătorul pe durata proiectului.

Tema de cercetare va fi aleasă de către cercetător în colaborare cu gazda, având în vedere obţinerea unei 
diversificări a competenţelor şi dezvoltarea carierei lui/ei într/un context european.

Fiecare cercetător va stabili, împreună cu supervizorul său personal din organizaţia gazdă, un Personal Career 
Development  Plan,  cuprinzând  nevoile  sale  de  instruire  (incluzând  abilităţi  transferabile)  şi  obiectivele 
cercetării şi va raporta apoi cu privire la succesul cu care aceste obiective au fost îndeplinite. În acest mod 
cercetătorii vor fi încurajaţi să joace un rol activ în modelarea propriului lor program de instruire şi dezvoltare 
profesională.

Cercetători eligibili: Acţiunea vizează cercetătorii experimentaţi, care sunt într-un stadiu al carierei lor când 
pot beneficia dintr-o măsură de instruire life-long şi dezvoltare a carierei.

Aceasta include cercetătorii cu un profil mai senior, în termeni de experienţă, precum şi cei care doresc să-şi 
reia cariera de cercetare după o întrerupere. Cercetătorii trebuie să fie cercetători experimentaţi la data limită 
relevantă pentru depunerea propunerilor.

Reguli  de  mobilitate  şi  naţionalitate  aplicabile  cercetătorilor  eligibili:  Aplicanţii  pot  fi  de  orice 
naţionalitate. Ei trebuie să demonstreze mobilitatea dintr-un Stat Membru sau o ţară asociată, într-un alt Stat 
Membru sau ţară asociată şi trebuie să se conformeze regulii pentru mobilitate la data limită pentru depunerea 
propunerilor.  Beneficiul  mobilităţii  propuse va fi  de asemenea  analizat  în  timpul  evaluării,  în  termeni  ai 
beneficiului pentru ERA.

Contribuţia Uniunii  Europene,  Rate şi  Criterii  de  Evaluare:  Ratele  UE sunt  cele  pentru  Schema  de 
Finanţare 'Support for Training and Career Development of Researchers', aşa cum este prevăzut în Annex 3 a 
acestui work programme. Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, sunt precizate în Annex 2.

2.1.3. Impactul aşteptat al acţiunii

În loc să furnizeze oportunităţi de angajare pentru  cercetătorii experimentaţi, această acţiune urmăreşte să 
catalizeze dezvoltarea semnificativă în carierele cercetătorilor, în mod specific prin adăugarea de competenţe 
în cercetare diferite şi/sau complementare, la un nivel avansat,  în procesul de a atinge şi/sau consolida o 
poziţie de maturitate profesională, sau care să le permită să reia o carieră în cercetare. De aceea, se aşteaptă ca 
proiectele să se adauge semnificativ la dezvoltarea carierei celor mai buni şi mai promiţători cercetători activi 
în  Europa,  în  principal  pentru  a  întări  şi  maximiza  contribuţia  lor  la  economia  bazată  pe  cunoaştere  şi 
societate.
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2.2 ACŢIUNEA MARIE CURIE: GRANTURI PENTRU INTEGRAREA CARIEREI (CIG)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-CIG

2.2.1. Prezentarea şi obiectivul acţiunii

Această acţiune este un succesor al anterioarei Reintegration Grants (RG). Obiectivul său este să consolideze 
European Research Area, prin încurajarea cercetătorilor ca să se stabilească într-un Stat Membru sau ţară 
asociată, de exemplu după o perioadă de mobilitate. Acţiunea este proiectată să furnizeze cercetătorilor cărora 
li s-a oferit o poziţie stabilă şi care iau în considerare să se stabilească ei înşişi în Europa, propriul lor buget de 
cercetare,  contribuind  astfel  la  succesul  ştiinţific  al  carierei  lor  în  cercetare.  Acţiunea  intenţionează  să 
îmbunătăţească considerabil perspectivele pentru integrarea permanentă a cercetătorilor care preiau, pentru 
prima dată, un post stabil în Europa.

Această acţiune va permite de asemenea transferul de cunoaştere pe care ei au dobândit-o anterior CIG-ului, 
precum şi dezvoltarea cooperării trainice cu mediul ştiinţific şi/sau industrial al ţării din care ei s-au mutat. 
Această acţiune are un accent particular pe opunerea la 'brain drain' European către alte ţări terţe.

2.2.2. Conţinut/scop tehnic

Proiecte şi participanţi: Această acţiune constă în sprijinul financiar pentru între 24 şi 48 de luni (echivalent 
full time), pentru proiecte de integrare a carierei profesionale într-o organizaţie gazdă dintr-un Stat Membru 
sau ţară asociată.  Sprijinul  financiar  urmăreşte să furnizeze cercetătorului cele mai  bune condiţii  posibile 
pentru a se stabili într-o carieră în cercetare stabilă.

Pentru proiectele selectate este emis un acord de grant cu organizaţia gazdă de integrare, care se va angaja să 
asigure o integrare profesională efectivă şi durabilă a cercetătorului pentru o perioadă de cel puţin aceeaşi 
durată  ca  şi  proiectul.  Organizaţia  gazdă  de  integrare  trebuie  să  furnizeze  cercetătorului  un  contract  de 
angajare cu o remuneraţie similară sau mai mare ca cea oferită cercetătorilor calificaţi echivalent din aceeaşi 
instituţie. Evidenţa că cercetătorul va fi integrat în organizaţia gazdă pe această bază pentru un termen mai 
lung, va fi luată în calcul pozitiv în timpul evaluării.

Proiectele vor fi selectate pe baza unei propuneri depuse de un cercetător eligibil, împreună cu o organizaţie 
gazdă.

Cercetători  eligibili:  Cercetătorii  trebuie  să  fie  cercetători  experimentaţi la  data  limită  relevantă  pentru 
depunerea  propunerilor.  Un  cercetător  care  a  beneficiat  sau  beneficiază  de  un  grant  de  reintegrare  sau 
integrare a carierei12, este neeligibil pentru finanţare în cadrul acestui apel.

Reguli  de  mobilitate  şi  naţionalitate  aplicabile  cercetătorilor  eligibili:  Aplicanţii  pot  fi  de  orice 
naţionalitate şi trebuie să fie găzduiţi de o organizaţie localizată într-un Stat Membru sau într-o ţară asociată. 
Cercetătorul trebuie să se conformeze regulii pentru mobilitate.

Contribuţia Uniunii Europene, Rate şi Criterii de Evaluare: Grantul poate acoperi o perioadă de 2 până la 
4 ani. Aceasta corespunde unei contribuţii flat de 25.000 EUR per cercetător şi per an, pentru a contribui la 
costurile cercetării cercetătorului la gazda de integrare a carierei. Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, 
sunt precizate în Annex 2.

Apelul va avea două date limită, distanţate aproximativ la şase luni una de alta.

12 Inclusiv granturi International Reintegration şi granturi European Reintegration din cadrul FP6 şi FP7.
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2.2.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele din cadrul acestei acţiuni se aşteaptă să contribuie seminificativ la consolidarea potenţialului de 
cercetare  uman în  European Research Area,  prin  ajutarea  integrării  cercetătorilor  mobili  într-o poziţie în 
cercetare stabilă, precum şi ca să îmbunătăţească substanţial condiţiile de cercetare ale acestor cercetători, 
prin alocarea pentru ei a bugetului propriu pentru cercetare. Mai mult, acţiunea este benefică, în termeni de 
transfer de cunoaştere şi cooperare trans-naţională. Întradevăr, proiectele furnizează organizaţiilor active în 
cercetare, atât din sectorul privat cât şi public, oportunităţi de a achiziţiona cunoaştere nouă şi experienţă, 
dobândite de cercetători în timpul experienţei lor de mobilitate, din cadrul sau dinafara Europei. În acelaşi 
timp aceşti cercetători aduc cu ei o reţea de colaborări în cercetare internaţionale, benefice.

2.3 ACŢIUNEA MARIE CURIE: CO-FINANŢAREA DE PROGRAME REGIONALE, NAŢIONALE 
ŞI INTERNAŢIONALE (COFUND)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-COFUND

2.3.1. Prezentarea şi obiectivul acţiunii

Această  acţiune  vizează  să  crească  posibilităţile  de  mobilitate  europeană  pentru  instruire  şi  dezvoltarea 
carierei,  a  cercetătorilor experimentaţi,  în acord cu obiectivele precizate în activitatea cu titlul  'Life-long 
training and career  development',  accentuând astfel  impactul  ei  general.  Acţiunea de cofinanţare  vizează 
programe care sprijină mobilitatea trans-naţională a cercetătorilor experimentaţi, în diferite stadii ale carierei 
lor,  inclusiv  cercetători  aflaţi  cu  puţin  după  ce  şi-au  obţinut  un  doctorat,  prin  lărgirea  sau  adâncirea 
competenţei lor individuale, în particular în termeni ai dobândirii de abilităţi multi- sau interdisciplinare, sau 
ca să aibă experienţe intersectoriale şi, în particular, încurajând mobilitatea între organizaţiile din sectorul 
public şi companii private; pentru a sprijini cercetătorii în a obţine şi/sau consolida o poziţie independentă 
leading,  de exemplu principal  investigator,  profesor sau altă poziţie senior,  în educaţie sau întreprindere; 
integrarea cercetătorilor într-o carieră în cercetare în Statele Membre şi ţări asociate, inclusiv în ţara lor de 
origine, după o experienţă de mobilitate.

În loc să ofere posibilitatea pentru experienţe trans-naţionale numai prin acţiuni directe ale UE, acţiunea de 
co-finanţare vizează să încurajeze programele existente, sau noi, regionale sau naţionale, pentru a le deschide 
pentru şi a oferi mobilitate trans-naţională, precum şi pentru a consolida programe internaţionale.

Acţiunea co-finanţare ţinteşte o selecţie competitivă a programelor de finanţare existente, sau noi, regionale, 
naţionale  şi  internaţionale,  care  se  focalizează  pe  obiectivele  stabilite  pentru  această  acţiune,  bazat  pe 
mobilitatea direcţionată individual.  Aceste programe trebuie să deruleze o competiţie  deschisă,  bazată pe 
merit,  pentru  cercetătorii  care  aplică  şi  să  fie  fondată  pe  international  peer-review.  În  timp  ce  se  evită 
limitările legate de  originea cercetătorilor  şi  destinaţia,  acestea vor oferi  de asemenea  condiţii  de muncă 
adecvate pentru bursieri. Aceste cerinţe vor trebui să fie în acord cu principiile precizate în European Charter 
for researchers şi Code of conduct for the recruitment of researchers13. În particular, dat fiind nivelul lor de 
experienţă,  cercetătorilor  finanţaţi  prin  program este  de  aşteptat,  ca  şi  o  regulă  generală,  să  li  se  ofere 
contracte  de  anagjare  care  satisfac  legislaţia  aplicabilă  privind securitatea  socială14.  Aceasta  se  aplică  de 
asemenea programelor care furnizează un grant de cercetare pentru bursieri fără a acoperi salariile lor. Când 
nu este asigurat un contract de angajare de către programul aplicant, atunci aceasta va fi pe deplin justificată 
şi vor fi prezentate perspectivele pe termen lung pentru o schimbare. Aceste elemente vor fi analizate de către 
experţii evaluatori, în timpul procedurii de evaluare.

13 Recomandarea Comisiei din 11 Martie 2005 cu privire la European Charter for Researchers şi la Code of Conduct for 
the Recruitment of Researchers, C(2005) 576 din 11.3.2005.
14 A se vedea Council Regulation (EC) N° 883/2004 din 29 Aprilie 2004.
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2.3.2. Conţinut/scop tehnic

Participanţi: Participanţii în mobilitatea co-finanţată trebuie să fie înfiinţate în Statele Membre sau 
ţări asociate şi să fie organizaţii care se află în una dintre următoarele categorii:

• Organisme publice, aşa cum sunt definite în Article 2.13 al FP7 Rules for Participation, responsabile 
pentru finanţarea şi managementul programelor de burse, de exemplu ministere, comitetete statale pentru 
cercetare, academii de cercetare, consilii sau agenţii;

• Alte  orgasnisme,  inclusiv  organizaţii  de  cercetare,  care  finanţează  şi  asigură  managementul  pentru 
programe de burse, fie cu un mandat oficial sau recunoscut de autorităţile publice, cum sunt agenţiile 
înfiinţate de guverne în baza legii private, cu o misiune de serviciu public,  caritate, etc.;

• Organizaţii internaţionale, aşa cum sunt definite în Article 2.10 şi 11 ale FP7 Rules for Participation, care 
derulează acţiuni comparabile la nivel european, ca parte a misiunii lor.

Programe:  Participanţii  vor  depune  propuneri  multi-anuale,  pentru  a  fi  co-finanţate  programe  noi  sau 
existente, regionale, naţionale sau internaţionale. Evaluarea va fi organizată în două paneluri diferite:

• Panelul  A)  Programe  existente  de  burse  trans-naţionale  (incluzând deschiderea  pentru  prima  dată  de 
programe naţionale pentru mobilitate trans-naţională).

• Panelul B) Noi programe de burse cu mobilitate trans-naţională.

Propunerea va trebui  să  demonstreze ca  programul,  sau programele,  gestionate  (care  urmează  să  fie)  de 
participant, asigură (urmează să se asigure) finanţarea de burse individuale de instruire în cercetare/dezvoltare 
a carierei pentru grupul ţintă de  cercetători experimentaţi vizaţi prin activitatea cu titlul 'Life-long training 
and career development'. Programele sprijinite vor avea runde de selecţie regulate pentru această categorie de 
cercetători,  bazate pe competiţie  deschisă,  larg popularizată,  cu peer review internaţională transparentă şi 
selectarea candidaţilor pe merite. Propunerea va trebui să conţină un plan clar despre cum vor fi realizate 
şi/sau  consolidate  deschiderea  programului,  mobilitatea  trans-naţională  şi  condiţiile  de  muncă  ale 
beneficiarilor  finali.  Contribuţia  Uniunii  Europene pentru acţiuni  existente  nu se  va  substitui  sau înlocui 
finanţarea existentă, dar va contribui la un nivel crescut de burse trans-naţionale sau la ameliorarea condiţiilor 
de muncă/angajare. Aceste puncte vor fi reflectate în mod adecvat în propunere şi vor fi o chestiune centrală a 
procesului de evaluare.

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

(1)  Mobilitatea  de  ieşire  pentru  burse/granturi  pentru  rezidenţi  ai  Statelor  Membre  sau  ţărilor  asociate, 
preferabil cu o fază de reîntoarcere;

(2) Mobilitate de intrare pentru burse/granturi pentru non-rezidenţi a ţării organizaţiei gazdă;

(3) Reintegrarea cetăţenilor din Statele Membre sau ţări associate, care au desfăşurat cercetare în alte ţări  
terţe pentru cel puţin 3 ani, pentru a-i stabiliza într-o carieră pe termen mai lung după această perioadă de 
mobilitate trans-naţională.

Programele care vor fi cofinanţate prin această acţiune pot fi similare cu acţiunile IEF, IOF, IIF şi  CIG din 
acest work programme.

Referinţa pentru metodele  de selecţie a beneficiarilor  finali  şi  condiţiile  lor  de lucru,  furnizate în  cadrul 
programului, sunt cele precizate în Recomandarea Comisiei cu privire la European Charter for Researchers şi 
un Code of  Conduct  for  their  Recruitment15.  În  stabilirea  regulilor  mobilităţii  şi  pe timpul  procesului  de 

15 Recomandarea Comisiei C(2005) 576 din 11 Martie 2005 privind European Charter for Researchers şi un Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers.

18/30



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

selecţie a cercetătorilor, programele co-finanţate trebuie să asigure că toţi cercetătorii selectaţi vor demonstra 
o mobilitate veritabilă, cu un beneficiu semnificativ pentru European Research Area. Aceste elemente vor fi 
analizate de evaluatorii experţi, în timpul procedurii de evaluare.

Programelor selectate pentru acţiuni de co-finanţare li se va cere să-şi denumească bursele eligibile acordate 
cu “Co-funded by Marie Curie Actions” şi să-şi facă publice apelurile lor, internaţinal, inclusiv pe web-siteul 
dedicat al Comisiei (web-siteul CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/people/cofund_en.html).

Cercetători  eligibili  pentru  programele  co-finanţate:  Pentru  a  fi  eligibili,  cercetătorii  sprijiniţi  prin 
programele co-finanţate din cadrul acestei acţiuni trebuie să se conformeze cu definiţia pentru  cercetători  
experimentaţi şi  aceea  a  mobilităţii  trans-naţionale  menţionată  mai  sus.  Dacă  organizaţia  gazdă  a 
cercetătorilor este o organizaţie internaţională de interes European, sau organizaţie internaţională localizată în 
oricare dintre Statele Membre sau ţările asociate, conformarea la regulile mobilităţii trans-naţionale nu este 
cerută.

Contribuţia  Uniunii  Europene,  Rate  şi  Criterii  de  Evaluare:  Contribuţia  UE  este  fixată  la  40% din 
costurile bursei pentru cercetătorii eligibili, cu un maximum general de EUR 10 milioane pentru o singură 
entitate aplicantă16, pentru un apel.

În principiu, programele selectate vor fi co-finanţate pentru o durată de 24 la 60 de luni.

Această contribuţie va lua forma rambursării, la scara costurilor unitare. Scara contribuţiei unitare constă într-
o flat rate per an-bursier, determinată în stadiul negocierii pentru fiecare acţiune bursieră propusă, bazat pe 
evidenţa costurilor medii aşteptate, care va fi confirmată printr-o Decizie separată a Comisiei. În stabilirea 
acestor contribuţii, un plafon de 7% pentru costurile de management şi 10% pentru cheltuielile generale, nu 
poate fi depăşit pentru nici un program.

Contribuţia cerută Uniunii Europene pentru fiecare tip de program şi bursă va fi contribuţia flat-rate, înmulţită 
cu numărul de ani-bursieri.

Participanţii care au beneficiat de COFUND în cadrul apelurilor anterioare, trebuie să explice în propunerile 
lor cum se leagă ultima propunere de grantul lor anterior şi să justifice noua aplicare, în termeni de capacitate 
de management şi valoare suplimentară.

Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, sunt precizate în Annex 2 a acestui work programme.

2.3.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Acţiunea co-nfinanţată va exploata, pe o bază volutară, sinergiile dintre acţiunile Uniunii Europene şi cele 
de la nivel regional şi naţional,  precum şi cu alte acţiuni, la nivel internaţional. Efectul de structurare şi 
impactul modului de co-finanţare vor fi,  prin efectul de levier asupra programelor de finanţare regionale, 
naţionale sau internaţionale, care se focalizează pe obiectivul stabilit pentru “life-long training and career 
development”, bazate pe mobilitatea direcţionată individual. Acest impact se aşteaptă ca să:

16 Totuşi, în acord cu Deciziile privind Programul Cadru Şapte (Decizia No 1982/2006/EC a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 Decembrie 2006) şi Programul Specific 'People' (Decizia Consiliului 2006/973/EC), prevederile de la 
Article 120(2) ale Financial Regulation aplicable bugetului general al Comunităţii Europene (Reglementarea Consiliului 
(EC, Euratom) No 1605/2002, după cum a fost amendată prin Reglementarea Consiliului (EC) No 1525/2007) şi Article 
184a al Implementing Rules for the Financial Regulation (Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 după 
cum a fost amendată prin Regulation (EC, Euratom) No 478/2007), nu vor fi aplicabile în ceea ce priveşte sprijinul 
financiar furnizat de participanţi în acţiunea de Co-finanţare pentru părţi terţe participante la bursele selectate ca urmare 
a apelurilor de propuneri lansate pentru această acţiune.
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(1) Permită actorilor relevanţi, regionali, naţionali şi internaţionali, să contribuie semnificativ la dezvoltarea 
propriilor  aranjamente  pentru  resurse  umane  de  înaltă  calitate,  prin  prezentarea  şi/sau  dezvoltarea 
dimenisiunii trans-naţionale  a ofertei lor, atât în termeni de  mobilitate pentru venire  (fie cercetători din 
alte  ţări  decât  cea  a  programului,  sau  reîntoarcere  şi  reintegrare  a  conaţionalilor  aflaţi  în  prezent  în 
străinătate), precum şi în termeni de mobilitate de plecare a cercetătorilor către o nouă ţară.

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

(3) Combaterea fragmentării, în termeni  de obiective, metode de evaluare şi condiţii de muncă, a ofertelor 
regionale, naţionale sau internaţionale, din acest domeniu.

Activitatea 3: Parcursuri şi Parteneriate Industrie-Mediul Academic

3.1 ACŢIUNEA MARIE CURIE: PARCURSURI ŞI PARTENERIATE INDUSTRIE-MEDIUL 
ACADEMIC (IAPP)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-IAPP

3.1.1. Prezentarea şi obiectivul acţiunii

Această acţiune caută să întărească cooperarea industrie-mediul academic, în termeni de instruire în cercetare, 
dezvoltare  a  carierei  şi  împărtăşirea  de  cunoaştere,  în  particular  cu  IMMuri  şi  incluzând  industriile 
manufacturiere tradiţionale. Aceasta este bazată pe programe de cooperare pe termen mai lung, cu un mare 
potenţial pentru a creşte înţelegerea reciprocă a diferitelor aranjamente culturale şi cerinţe de abilităţi, atât ale 
sectorului industrial cât şi ale celui academic. În 2010, Acţiunea IAPP va oferi EUR 80 millioane pentru a 
sprijini  iniţiativa  fanion  'Innovation  Union',  prin  întărirea  performanţei  în  cercetare  şi  business  şi  prin 
promovarea inovării şi transferului de cunoaştere în întreaga UE. O cooperare mai puternică între universităţi 
şi business, via schimb de personal, va încuraja antreprenoriatul şi va ajuta ca idei creative să devină produse 
şi procese innovative, care pot viza în mod eficient provocările societale europene şi globale.

Această acţiune va fi implementată printr-un sprijin ţintit şi flexibil, pentru interacţiunea resurselor umane în 
cadrul programelor de cooperare, între cel puţin două organizaţii, una din fiecare sector şi din cel puţin două 
State Membre diferite, sau ţări asociate.

3.1.2. Conţinut/scop tehnic

Participanţi:  Participanţii  din  cadrul  acestei  acţiuni  sunt  una sau mai  multe  organizaţii  de  cercetare  (de 
exemplu universităţi/centre de cercetare) şi una sau mai multe întreprinderi comerciale, în particular IMMuri, 
care  propun  un  proiect  bazat  pe  un  program comun  de  colaborare.  În  cadrul  acestei  acţiuni,  partenerii 
comerciali trebuie să fie companii care îşi câştigă majoritatea veniturilor lor prin mijloace competitive, cu 
expunere la pieţele comerciale şi va include incubatoare, startup-uri şi spin-off-uri, companii de capital de 
risc, etc. Trebuie să fie cel puţin un participant din fiecare dintre cele două sectoare şi din cel puţin două State 
Membre  diferite  sau  ţări  asociate.  Peste  acest  minimum,  participarea  altor  ţări  terţe şi  a  organizaţiilor 
internaţionale  este  posibilă,  în condiţiile  precizate  în FP7 Rules for  Participation.  Participanţii  recrutează 
şi/sau  găzduiesc  cercetătorii  eligibili  şi  contribuie  direct  la  implementarea  programelor  de  cooperare  pe 
termen lung stabilite între ei, în acord cu obiectivele acestei acţiuni.

Program:  Sprijinul  este  acordat  pentru  crearea,  dezvoltarea,  consolidarea  şi  execuţia  parteneriatelor 
strategice, în forma unui program de cooperare pe termen mai lung dintre participanţi, vizând împărtăşirea 
cunoaşterii şi mobilitatea inter-sector, bazat pe interacţiunea vizată a resurselor umane. Astfel de proiecte de 
parteneriat strategic în cercetare pot fi coordinate, fie de un participant industrial fie de unul academic. 
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Programul de cooperare pe termen mai lung va exploata competenţele complementare ale participanţilor, din 
parteneriatul strategic, precum şi alte sinergii. Implementarea programului de cooperare va fi realizată prin:

• Schimb de know-how şi experienţă prin transferări temoprare bilaterale inter-sector, ale personalului de 
cercetare al participanţilor, cu mecanisme de întoarcere construite intern şi, de asemenea, prin permiterea 
ca acest personal să participle la evenimente într-un aranjament trans-naţional. Se aşteaptă ca în toate 
proiectele  să  fie  schimb  de  personal.  În  mod  tipic,  acest  schimb  este  în  ambele  direcţii,  dar  există 
flexibilitate.

• Activităţi de interconectare, organizare de workshop-uri şi conferinţe, pentru a facilita împărtăşirea de 
cunoaştere  şi  cultură  între  participanţi,  într-un  aranjament  mai  larg,  implicând  propriul  personal  de 
cercetare al participanţilor şi cercetători externi.

• Recrutarea opţională de către participanţi, de  cercetători experimentaţi din afara parteneriatului, pentru 
implicarea în transferal de cunoaştere şi/sau instruirea cercetătorilor;

Dată  fiind  natura  obligatorie  a  transferurilor  temporare  în  cadrul  parteneriatului  şi  natura  opţională  a 
recrutărilor externe, transferurile temportare vor reprezenta cel puţin 50% din toate resursele umane sprijinite.

În principiu, durata programului care va fi sprijinit va fi între trei şi patru ani.

Cercetători eligibili: Schimbul de personal de cercetare poate fi pentru nivelul de cercetători începători, sau 
cercetători experimentaţi şi poate de asemenea include personal tehnic şi managerial de cercetare. Pentru a fi 
eligibili pentru schimb, membrii staff-ului unei instituţii participante trebuie să fi fost activi în mod continuu, 
pentru cel puţin un an (echivalent full-time) la acea instituţie. Sprijinul acordat cercetătorilor eligibili va fi 
pentru perioade de 2 la 24 de luni. Participantul de la care provin cercetătorii din schimb va trebui să asigure, 
prin contract, angajamentul cercetătorilor săi de a se întoarce după schimb pentru cel puţin un an, în principal 
pentru a dezvolta în continuare cunoaşterea dobândită.

Personalul nou recrutat din afara parteneriatului, trebuie să fie  cercetători experimentaţi. Ei vor fi recrutaţi 
pentru o perioadă de între 12 şi 24 de luni.

Reguli de mobilitate şi naţionalitate aplicabile cercetătorilor eligibili:  Cercetării nou recrutaţi pot fi de 
oricare naţionalitate. Ei trebuie să se conformeze regulii pentru  mobilitate,  la momentul recrutării de către 
organizaţia gazdă.

Membrii staff-ului  capre participă la transfer trebuie să fi fost activi în instituţia care îi transferă pentru cel 
puţin 12 luni anterior transferului.

În contextul unei colaborări între mai mult de doi participanţi, poate fi permis un nivel limitat de mobilitate 
inter-sector  între  doi  participanţi  din  acelaşi  Stat  Membru  sau  ţară  asociată,  în  cadrul  unui  plan general 
coerent  de împărtăşire de cunoaştere  pentru  toţi  participanţii  şi  până la  un maximum de 30% din lunile 
cercetătorilor în proiect. 

Contribuţia Uniunii Europene, Rate şi Criterii de Evaluare: Sprijinul Uniunii Europene poate lua una sau 
mai multe dintre următoarele forme:

• Costul legat de angajarea temporară a staff-ului între ambele sectoare din cadrul parteneriatului;
• Costuri legate de găzduirea temporară în oricare sector al cercetătorilor experimentaţi, recrutaţi din afara 

parteneriatului;
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• Costuri  de interconectare şi  organizare de  workshop-uri  şi  conferinţe,  pentru consolidarea experienţei 
inter-sector şi schimb de cunoaştere, atât pentru membrii  staff-ului din organizaţiile participante cât şi 
pentru cercetătorii din afara parteneriatului;

• Numai  pentru  IMMuri  participante:  costuri  legate  de  mici  cheltuieli  de  echipament,  de  până  la  un 
maximum de 10% din contribuţia totală a UE pentru IMM-ul participant, dacă:

o (1) este pe deplin justificat pentru proiect, 
o (2) pe baza costului real şi 
o (3) după agreerea prealiabilă de către Research Executive Agency.

Ratele  Uniunii  Europene  sunt  cele  pentru  Schema  de  Finanţare  ‘Support  for  Training  and  Career 
Development of Researchers’, aşa cum este stabilit în Annex 3 a acestui work programme. Evaluarea, selecţia 
şi atribuirea, sunt precizate în Annex 2.

3.1.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele  din  cadrul  acestei  acţiuni  se  aşteaptă  să  structureze  efectiv  şi  să  consolideze  semnificativ 
interacţiunea la nivelul resurselor umane dintre organizaţiile de cercetare din sertoarele public şi privat, în 
termeni de împărtăşire de cunoaştere şi largă dezvoltare a abilităţilor, aducând la un loc, mai strâns, diferitele 
lor  culturi  şi  modele  de  aşteptări,  în  vederea unei  avansări  mai  efective  a  contribuţiilor  cercetării  înspre 
economia cunoaşterii Europei şi societate.

Activitatea 4: Burse la nivel mondial

4.1 ACŢIUNEA MARIE CURIE: BURSE INTERNAŢIONALE PENTRU PLECARE PENTRU 
DEZVOLTAREA CARIEREI (IOF)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-IOF

4.1.1. Prezentare şi obiectivul acţiunii

Această acţiune vizează să consolideze dimensiunea internaţională a carierei cercetătorilor europeni, dându-li-
se lor oportunitatea de a fi instruiţi şi a dobândi cunoaştere nouă, într-o organizaţie de înalt nivel, activă în 
cercetare, înfiinţată într-o  altă ţără terţă (faza plecare). După aceea, aceşti cercetători se vor reîntoarce cu 
cunoaşterea şi experienţa dobândite, într-o organizaţie dintr-un Stat Membru sau ţară asociată.

4.1.2. Conţinut/scop tehnic

Proiecte şi participanţi:  Această acţiune oferă sprijin financiar pentru proiecte de mobilitate individuală, 
prezentate de cercetători experimentaţi împreună cu organizaţii gazdă din Statele Membre sau ţări asociate. 
Acordurile  de  grant  vor  fi  încheiate  cu  organizaţiile  gazdă  de  revenire,  ale  Statelor  Membre  sau  ţărilor 
associate, pentru o durată totală de până la 36 de luni.

Proiectul se aşteaptă să includă un program de cercetare coerent pentru durata totală a contractului, din care o 
fază de plecare iniţială, de între unul şi doi ani, trebuie petrecută într-o entitate legală distinctă dintr-o altă 
ţără  terţă (organizaţie  partener)  şi  o  fază  obligatorie  de  re/integrare,  de  un  an,  în  cadrul  organizaţiei 
contractoare (organizaţia gazdă de revenire), dintr-un Stat Membru sau o ţară asociată. Acest element va fi 
analizat de către evaluatorii experţi, în timpul procedurii de evaluare. Faza de reintegrare va începe, în mod 
normal, direct după faza de plecare.

Tema de cercetare va fi liber aleasă de către cercetător, în colaborare cu organizaţia gazdă de revenire, având 
în vedere completarea şi/sau diversificarea expertizei sale.
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Fiecare cercetător va stabili, împreună cu supervizorul său din organizaţia gazdă de revenire, un Personal 
Career  Development  Plan,  cuprinzând  nevoile  sale  de  instruire  (incluzând  abilităţile  transferabile)  şi 
obiectivele cercetării şi va raporta mai târziu cu privire la succesul cu care aceste obiective au fost îndeplinite. 
În acest mod cercetătorii vor fi încurajaţi să joace un rol activ în propriul program de instruire şi dezvoltare 
profesională.

Cercetătorii vor fi selectaţi pe baza unei propuneri, depuse împreună cu o organizaţie gazdă de revenire dintr-
un Stat Membru sau o ţară asociată. În timpul fazei de plecare, cercetătorii vor fi într-o situaţie de transfer 
temoprar de instruire, în organizaţia partener dintr-o altă ţără terţă.

Cercetători eligibili: Cercetătorii trebuie să fie cercetători experimentaţi, la termenul limită relevant pentru 
depunerea propunerilor.  Deoarece acţiunea este direcţionată către instruirea life-long şi dezvoltarea carierei, 
este totuşi de aşteptat că cercetătorii vor avea, în mod tipic, un profil mai senior, în termeni de experienţă. 
Acesta va fi evaluat în cadrul criteriului de evaluare 'Researcher'.

Reguli  de  mobilitate  şi  naţionalitate  aplicabile  cercetătorilor  eligibili:  Cercetătorii  vor  fi  consideraţi 
eligibili  în cadrul acestei acţiuni dacă sunt de naţionalitate a unui Stat Membru sau ţară asociată.  Totuşi, 
cercetătorii  dintr-o  altă ţără terţă,  care au locuit  şi  şi-au desfăşurat  activitatea lor  principală într-un Stat 
Membru sau ţară asociată pentru cel puţin 5 ani anteriori termenului limită de depunere, sunt de asemenea 
eligibili pentru această acţiune. Pentru faza de plecare, aplicanţii trebuie să demonstreze mobilitatea dintr-un 
Stat Membru sau ţară asociată, într-o altă ţără terţă şi trebuie să se conformeze regulii pentru mobilitate, la 
termenul limită pentru depunerea propunerilor.

Contribuţia Uniunii  Europene,  Rate şi  Criterii  de  Evaluare:  Ratele  UE sunt  cele  pentru  Schema  de 
Finanţare 'Support for Training and Career Development of Researchers', aşa cum sunt precizate în Annex 3 a 
acestui work programme. Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, sunt precizate în Annex 2.

4.1.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele din cadrul acestei acţiuni trebuie să contribuie  cu paşi/schimbări semnificative în carierele celor 
mai buni şi mai promiţători cercetători europeni, în mod specific adăugând competenţe în cercetare, diferite 
şi/sau  coplementare,  la  un  nivel  avansat,  în  procesul  de  dobândire  şi/sau  consolidare  a  unei  poziţii  de 
maturitate profesională, expunându-i la experienţă de instruire în cercetare în afara Europei. Se aşteaptă ca 
proiectele  să  se  adauge  semnificativ  la  dezvoltarea  carierei  cercetătorilor  europeni,  în  timp  ce,  prin 
intermediul fazei de revenire, experienţa lor şi cunoaşterea dobândite, precum şi reţeaua de contacte construită 
în  afara  Europei,  să  fie  folosite  în  beneficiul  dezvoltării  economiei  europene  bazată  pe  cunoaştere  şi  a 
societăţii.
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4.2 ACŢIUNEA MARIE CURIE: BURSE INTERNAŢIONALE DE VENIRE (IIF)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-IIF

4.2.1. Prezentare şi obiectivul acţiunii

Această  acţiune  vizează  să  consolideze  excelenţa  cercetării  din  Statele  Membre  şi  ţările  asociate,  prin 
împărtăşirea  cunoaşterii  cu cercetători  de  clasă  top,  activi  într-o  altă  ţără terţă,  veniţi  pentru a  lucra  la 
proiecte  de  cercetare  din  Europa,  în  vederea  dezvoltării  cooperării  în  cercetare  reciproc  benefice  dintre 
Europa şi o  altă ţără terţă. Ea urmăreşte să încurajeze aceşti cercetători ca să-şi planifice perioada lor de 
mobilitate internaţională în cadrul unui proiect profesional coerent şi astfel să consolideze posibilitatea de 
legături de cercetare colaborative viitoare cu cercetători europeni şi organizaţii active în cercetare, în viitoarea 
lor carieră în cercetare.

Dacă  înainte  de  faza  de  venire  cercetătorul  a  fost  activ  în  una  dintre  International  Cooperation  Partner 
Countries  (vezi  Annex 1),  este  oferită  posibilitatea  de  a  ajuta  cercetătorul  să  se  înapoieze  în  acea  ţară, 
contribuind astfel la înfiinţarea unei cooperări corespunzătoare între aceste ţări şi organizaţii europene.

4.2.2. Conţinut/scop tehnic

Proiecte şi participanţi:  Acţiunea oferă sprijin financiar proiectelor de cercetare individuale prezentate de 
cercetători experimentaţi care vin, împreună cu o entitate legală ('organizaţei gazdă'), dintr-un Stat Mambru 
sau ţară asociată, precum şi cât este posibil cu o 'organizaţie gazdă de revenire', dacă cercetătorul a fost activ 
într-o International Cooperation Partner Country (vezi lista ţărilor în Annex 1.1) înainte de faza de venire.

Tematica cercetării va fi liber aleasă de cercetător, în colaborare cu organizaţia gazdă.

Cercetătorii  vor fi  selectaţi  pe baza unei propuneri depuse împreună cu o organizaţie gazdă dintr-un Stat 
Membru sau ţară asociată, precum şi cu o 'organizaţie gazdă de revenire', dacă este posibil.

Faza de venire:
Acordul de grant va fi încheiat cu organizaţiile gazdă din Statele Membre sau ţări associate, pentru o durată 
totală de între 12 şi 24 de luni.

Faza  de  Revenire  posibilă,  pentru  cercetătorii  dintr-o  International  Cooperation  Partnership  Countries 
(ICPC):
Pentru o posibilă fază de revenire la o  ICPC,  va fi  emis  un acord de grant,  pentru durata  de un an,  cu 
organizaţia gazdă de revenire, care se va angaja să asigure o revenire efectivă a cercetătorului. Grantul trebuie 
folosit ca şi o contribuţie la costurile de cercetare legate de proiectul cercetătorului la gazda de revenire.

Lista(ele) clasament pentru propunerile IIF vor fi obţinute numai pe baza scoringului evaluării fazei de venire. 
În timpul evaluării, evaluatoriilor li se va cere să furnizeze comentarii, pentru negocierea acordurilor de grant 
cu gazda de revenire, bazate pe o descriere care va trebui furnizată ca parte a propunerii. De acesta va ţine 
cont Research Executive Agency pentru finalizarea acordului de grant.

Faza de revenire va începe, în mod normal, nu mai târziu de 6 luni după terminarea fazei de venire.

Cercetăroi eligibili:  Cercetătorii trebuie să fie  cercetători experimentaţi la termenul limită relevant pentru 
depunerea propunerilor. Este totuşi de aşteptat că cercetătorii vor avea, în mod tipic, un profil mai senior, în 
termeni de experienţă. Acesta va fi evaluat în cadrul criteriului de evaluare 'Researcher'.
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Reguli  de  mobilitate  şi  naţionalitate  aplicabile  cercetătorilor  eligibili:  Aplicanţii  pot  fi  de  oricare 
naţionalitate.  Ei  trebuie să demonstreze o mobilitate dintr-o  altă ţără terţă într-un Stat  Membru sau ţară 
asociată  şi  trebuie  să  se  conformeze  regulii  pentru  mobilitate în  ceea  ce  priveşte  'organizaţia  gazdă',  la 
termenul limită pentru depunerea propunerilor. Beneficiul mobilităţii propuse va fi de asemenea evaluat în 
timpul evaluării, în termeni de beneficiu pentru ERA.

Contribuţia Uniunii  Europene,  Rate şi  Criterii  de  Evaluare:  Ratele  UE sunt  cele  pentru  Schema  de 
Finanţare ‘Support for Training and Career Development of Researchers’, aşa cum sunt stabilite în Annex 3 a 
acestui work programme. Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, sunt precizate în Annex 2.

4.2.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Proiectele din cadrul acestei acţiuni vor  contribui la excelenţa cercetării, atât în sectorul public cât şi în cel 
privat, din Statele Memebre şi ţările asociate, datorită împărtăşirii şi aplicării de cunoaştere nouă, transferată 
şi  dezvoltată  de  cercetători  cu înaltă  calificare,  incluşi  în  efortul  de  cercetare  european.  În  acelaşi  timp, 
proiectele vor constitui nuclee pentru viitoare relaţii de cercetare, la nivel internaţional, care vor fi benefice în 
contextul dezvoltării economiei europene bazată pe cunoaştere şi a societăţii.

4.3 ACŢIUNEA MARIE CURIE: SCHEMA DE SCHIMB INTERNAŢIONAL DE PERSONAL DE 
CERCETARE (IRSES)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-IRSES

4.3.1 Prezentare şi obiectivul acţiunii

Marie  Curie  International  Research  Staff  Exchange  Scheme  este  o  acţiune  care  vizează  să  consolideze 
parteneriatele în cercetare prin schimburi de staff şi activităţi de interconectare între organizaţii de cercetare 
europene şi organizaţii de cercetare din ţări cu care Uniunea Europeană are un acord S&T sau este în proces 
de a negocia unul17 şi ţări acoperite de European Neighbourhood Policy18. Comparativ cu Acţiunile Marie 
Curie  care  furnizează  posibilităţi  de  mobilitate  pentru  cercetătorii  individuali,  această  acţiune  va  furniza 
sprijin  pentru  organizaţiile  de  cercetare,  ca să-şi  stabiliească sau consolideze cooperarea  în  cercetare  pe 
termen lung, printr-un program comun de schimb de cercetători, pentru perioade scurte de timp, coordonat.

4.3.2 Conţinut/scop tehnic

Participanţi:  Un participant  la această acţiune este o  organizaţie de cercetare,  care va fi  un membru al 
parteneriatului,  care  contribuie  direct  la  implementarea  programului  comun  de  schimb,  prin  anagajarea 
temporară şi/sau găzduirea cercetătorilor eligibili.

Un parteneriat în această acţiune va fi compus din cel puţin doi participanţi independenţi, înfiinţaţi în cel puţin 
două State Membre diferite sau ţări asociate şi una sau mai multe organizaţii de cercetare, fie localizate în ţări 
cu care Uniunea Europeană are sau este în procesul de negociere a unui acord S&T, sau în ţări acoperite de 
European Neighbourhood Policy18.

Programe eligibile şi staff eligibil: Participanţii vor depune la Research Executive Agency propuneri multi-
anuale pentru programe comune pentru schimburi de staff din cercetare.

Staff-ul tehnic şi de management poate de asemenea participa în schimburi.

17 Vezi ANNEX 1.2 la acest work programme pentru lista ţărilor eligibile pentru acţiunea IRSES action.
18 Şi care nu sunt ţări asociate pentru scopul lui FP7.
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Sprijinul financiar va fi acordat pentru o perioadă de 24 la 48 de luni, pentru programe comune, care urmăresc 
mobilitatea trans-naţională a cercetătorilor, staff-ului tehnic şi de management. Pentru organizaţii din Statele 
Membre şi ţări asociate, mobilitatea trebuie să fie înspre parteneri din  alte ţări terţe şi vice-versa. Durata 
schimburilor pentru fiecare cercetător sau staff technic/management, va fi pentru un maximum de 12 luni.

Staff-ul care participă la schimburi va fi 'secondat' (adică, salariul lor este plătit de instituţia lor de origine şi 
ei  au dreptul să se reîntoarcă),  astfel încât să se garanteze deplina reintegrare şi  recunoaşterea pozitivă a 
experienţei mobilităţii, maximizând astfel beneficial acestei acţiuni pentru cooperarea pe termen lung.

Acordul de grant va fi încheiat cu participanţii localizaţi în Statele Memebre sau ţări asociate, în timp ce alţi 
membri ai parteneriatului vor fi definiţi în acest acord ca ‘organizaţii partener’.

Contribuţia Uniunii Europene, Rate şi Criterii de Evaluare:  Acţiunea se intenţionează să furnizeze un 
schimb de cercetători între partenerii europeni şi organizaţii partener din alte ţări terţe. Din punct de vedere 
financiar, contribuţia Uniunii Europene va acoperi costurile mobilităţii cercetătorilor care pleacă, în timp ce 
costurile mobilităţii cercetătorilor care vin din alte ţări terţe, sunt acoperite în principiu de alte finanţări.

Contribuţia Uniunii Europene constă într-o rată flat, de 1.900 EUR per membru de staff participant la schimb, 
per lună (sau pro-rata pentru părţi  de luni).  Contribuţia se intenţionează să acopere costul  de călătorie şi 
subzistenţă ale staff-ului participant la schimb, precum şi activităţi de interconectare, costuri de management 
şi cheltuieli indirecte, legate direct de executarea schimbului. Pentru ţări situate departe de Europa (vezi lista 
ţărilor eligibile în Annex 1.3), este plătită o alocaţie suplimentară, pentru distanţă mare, de 200 EUR per 
membru de staff participant la schimb, per lună, pentru a contribui la costurile lor de călătorie mai ridicate.

Dacă  o  organizaţie  partener  este  localizată  într-o  International  Cooperation  Partnership  Country,  va  fi 
furnizată o contribuţie a Uniunii Europene, după cum este descris mai sus, pentru costurile de mobilitate ale 
cercetătorilor  care  vin  din  aceste  ţări,  dacă  este  cerută.  Această  contribuţie  va  fi  administrată  de  Statul 
Membru sau ţara asociată, beneficiară.

Se aşteaptă ca schimbul în fiecare direcţie, din şi către European Research Area, să fie echilibrat, în termeni 
de luni cercetător.

Criteriile de evaluare, selecţie şi atribuire, sunt precizate în Annex 2.

4.3.3 Impact aşteptat

Proiectele din cadrul  acestei  acţiuni  se aşteaptă să contribuie semnificativ la construirea de noi  reţele de 
colaborări în cercetare internaţională, benefice, între Statele Memebre şi ţările asociate şi cele din  alte ţări  
terţe acoperite de Science and Technology agreement  sau de European Neighbourhood Policy.  În acelaşi 
timp, participanţii aduc cu ei cunoaştere, încurajând un schimb de cea mai bună practică.
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Activitatea 5: Acţiuni Specifice

5.1 NOAPTEA CERCETĂTORILOR (NIGHT)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-NIGHT

5.1.1. Prezentare şi obiectivul acţiunii

Această acţiune vizează să aducă cercetătorii mai  aproape de publicul larg, consolidând astfel rolul lor în 
curentul principal al societăţii. Succesul în creştere şi impactul acestui eveniment annual, început în 2005, atât 
în ce priveşte numărul  de  oameni  cât  şi  beneficiile  pentru programul  Marie  Curie,  justifică frecvenţa  sa 
anuală. Formatul cererii de propuneri, care s-a aplicat pentru prima dată în 2006, permite o mai mare coeziune 
între diversele acţiuni sprijinite, scara lor, audienţa ţintă şi mesajele livrate.

5.1.2. Conţinut/scop tehnic

Proiecte şi participanţi:  Researchers' NIGHT va avea loc vineri, 23 septembrie 2011 şi va fi următoarea 
ocazie  pentru  un  eveniment  european  de  largă  audienţă  publică  şi  media,  pentru  promovarea  carierei 
cercetătorilor. Se intenţionează să se asigure o cât mai mare posibilă acoperire geografică, implicând numărul 
maxim de State Membre şi ţări asociate.

Participanţii  pot fi  oricare entitate legală dintr-un Stat Membru şi  ţară asociată şi/sau, dacă este relevant, 
constituind un parteneriat la nivel regional, naţional sau internaţional. Vor fi preferate acele proiecte în care 
există o implicare financiară regională, locală sau naţională (fără a exclude cele care cer finanţare 100%). 
Aceasta  va  fi  evaluată  de  experţii  evaluatori,  în  cadrul  criteriului  'Quality  and  efficiency  of  the 
Implementation and the management'.

Activităţile organizate vor fi focalizate pe publicul larg şi vor fi organizate cu cercetători care sunt implicaţi 
activ şi direct în contact cu publicul. Aceasta se va evalua de către evaluatorii experţi, în cadrul criteriului de 
evaluare 'The potential Impact through the development, dissemination and use of projects results'.

Contribuţia Uniunii Europene, Rate şi Criterii de Evaluare:  Grantul va acoperi o perioadă de până la 
şapte luni  (acoperind campania necesară de awareness,  activităţile  din timpul  nopţii  însăşi şi  perioada de 
evaluare a impactului). Costurile eligibile vor fi acelea necesare pentru îndeplinirea acţiunii. Se aşteaptă ca 
aplicanţii  să  includă  în  propunerile  lor  orice  costuri  care  pot  să  apară  legat  de  promovarea  dimensiunii 
europene  a  evanimentelor  lor.  Ratele  contribuţiei  UE pentru  această  acţiune  sunt  bazate  pe  Schema  de 
Finanţare 'Coordination and Support Actions' şi criteriile de evaluare sunt precizate în Note 2 a Annex 2. Vor 
fi preferate propunerile care au o dimensiune europeană a evenimentelor propuse, bine dezvoltată şi bine 
descrisă.

5.1.3. Imapctul aşteptat al acţiunii

Impactul  aşteptat  al  acestei  acţiuni  constă  în  a  continua  abordarea  stereotipurilor  existente  cu  privire  la 
cercetători şi profesie şi ca publicul larg să înţelegă mai bine rolul central al cercetătorilor şi beneficiile cheie 
pe care ei le aduc societăţii. Acţiunea va consolida demonstrabil trendul în creştere pentru participarea publică 
la Researchers' Night.

Un impact suplimentar va fi să convingă tinerii că carierele în cercetare sunt fascinante şi să-i stimuleze să 
îmbrăţişeze cariere în cercetare cu mobilitate.
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5.2 CO-OPERARE TRANS-NAŢIONALĂ ÎNTRE NCP-uri (NCP)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-NCP

5.2.1. Prezentare şi obiectivul acţiunii

Această  acţiune  vizează  să  consolideze  interconectarea  National  Contact  Points  (NCP)  pentru  Seventh 
Framework  Programme  din  cadrul  'People',  prin  promovarea  co-operării  trans-naţionale.  Acţiunea  se  va 
focaliza  pe  identificarea  şi  împărtăşirea  bunei  practici,  cu  un  accent  suplimentar  pe  promovarea  acţiunii 
COFUND şi a dimensiunii internaţionale a tuturor Marie Curie Actions relevante, incluzând IRSES. Aceasta 
trebuie să determine diverse mecanisme, cum sunt benchmarking, workshop-uri comune şi instruirea, etc. Vor 
fi  încurajate  iniţiativele  practice,  în  beneficial  audienţelor  trans-frontaliere.  O  atenţie  specială  va  fi  dată 
ajutării NCP-urilor mai puţin experimentaţi, pentru a achiziţiona rapid know-how-ul acumulat în alte ţări.

5.2.2. Conţinut/scop tehnic

Proiecte şi participanţi: Comisia aşteaptă să primească o singură propunere în cadrul acestui titlu, incluzând 
toate NCP-urile care au fost oficial desemnate de către autorităţi naţionale relevante. Alţi participanţi din UE 
şi ţări associate, nu sunt eligibili. Dacă anumiţi NCP doresc să se abţină de la participare, acest fapt va fi 
documentat  explicit  în  propunere.  Dat  fiind  accentul  pus  pe  încurajarea  dimensiunii  internaţionale  a 
programului  'People',  propunerea va căuta,  unde este  posibil,  să  includă contacte  FP7 din alte  ţări  terţe. 
Aceştia din urmă sunt eligibili pentru a fi beneficiari ai finanţării.

Contribuţia Uniunii, Rate şi Criterii de Evaluare

Ratele  contribuţiei  Uniunii  pentru această  acţiune sunt  bazate  pe  schema de finanţare "Coordination and 
Support Action" şi criteriile de evaluare sunt prezentate în Annex 2.

5.2.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Un serviciu NCP îmbunătăţit în Europa, ajutând astfel la simplificarea accesului la apelurile FP7 'People', 
coborând barierele de intrare pentru noii veniţi şi crescând calitatea medie a propunerilor depuse; un nivel mai 
consistent al serviciilor suport ale NCP în Europa.

5.3 OPERAREA TRANS-NAŢIONALĂ A ‘EURAXESS SERVICES NETWORK II’: 2011-2013 
(EURAXESS II)

Call Reference FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II

5.3.1. Prezentare şi obictivul acţiunii

Acţiunea  se  va  focaliza  pe  consolidarea  performanţei  generale  a  Reţelei  şi  stimularea  cooperării  dintre 
mambrii pe chestiuni operaţionale şi strategice şi implementarea operaţională în continuare a Parteneriatului. 
Ea se va ocupa de gama largă de obstacole care afectează mobilitatea cercetătorilor, incluzând între chestiuni 
şi drepturile de securitate socială. Concluziile recente ale Consiliului (întâlnirea  Competitiveness Council, 
Brussels, 2 March 2010) cer asistenţa în continuare şi furnizarea de informaţii în domeniul securităţii sociale, 
care va fi  unul dintre elementele preluate de către reţeaua EURAXESS II.  Cum background-ul politic se 
schimbă  cu  rapiditate,  este  nevoie  de  asemenea  ca  şi  elementele  de  service  şi  asistenţă  să  fie  aliniate 
corespunzător. Ea va asigura de asemenea o utilizare mai deplină şi sistematică a European EURAXESS Jobs 
Portal şi a Portalurilor naţionale, pentru a amplifica practicile de recurtare deschisă pentru cercetătorii din 
cadrul Europei.
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Cum în general iniţiativa EURAXESS este în creştere şi în acelaşi timp în lărgire, EURAXESS II va trebui să 
ia în considerare toate noile dezvoltări politice.

5.3.2. Conţinut/scop tehnic

Proiect  şi  Participanţi:  Va  fi  finanţată  o  singură  propunere  în  acest  apel,  în  principiu  implicând  o 
EURAXESS Bridgehead Organisation pe ţară participantă, numită oficial de autoritatea naţională relevantă. 
Toţi ceilalţi parteneri din UE şi ţări asociate sunt neeligibili.

Contribuţia Uniunii Europene, Rate şi Criterii de Evaluare: Grantul va acoperi o perioadă de până la 36 
de luni. Ratele contribuţiei UE pentru această acţiune sunt bazate pe Schema de Finanţare 'Coordination and 
Support Actions (Coordinating Action)'  şi criteriile de evaluare sunt precizate în Annex 2 a acestui work 
programme.

5.3.3. Impactul aşteptat al acţiunii

Acţiunea  se  aşteaptă  să  livreze  o  asistenţă  comprehensivă  şi  practică,  îmbunătăţită  în  continuare  şi  cu 
acoperire susţinută, prin EURAXESS Service Centres, vizând cercetătorii mobili şi familiile lor, din cadrul 
Europei  şi  statele  associate şi  vizând în  acelaşi  timp conexiuni  efectiv îmbunătăţite,  la  nivel  naţional,  în 
vederea publicarii tuturor vacanţărilor trans-naţionale pentru cercetători.
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III IMPLEMENTAREA APELURILOR

PLANIFICAREA 2011 A ACŢIUNILOR MARIE CURIE

(Listate după termenele de închidere)

Acţiunea ID Apel Data de deschidere Data limită
IAPP Parcursuri şi 
Parteneriate Industrie –Mediul 
Academic

FP7-PEOPLE-2011-  IAPP  20 Iulie 2010 7 Decembrie 2010

NIGHT Noaptea ercetătorilor
FP7-PEOPLE-2011-
NIGHT

28 Septembrie 2010 12 Ianuarie 2011

ITN Reţele de Instruire Iniţială
FP7-PEOPLE-2011-  ITN  20 Iulie 2010 26 Ianuarie 2011

Servicii EURAXESS Network 
II

FP7-PEOPLE-2011-
EURAXESS-II

14 Octombrie 2010 27 Ianuarie 2011

COFUND Co-finanţarea 
Programelor Regionale, 
Naţionale & Internaţionale

FP7-PEOPLE-2011-
COFUND

20 Octombrie 2010 17 Februarie 
2011

CIG Granturi Integrarea 
Carierei
Primul Termen limită

FP7-PEOPLE-2011-  CIG  20 Octombrie 2010 08 Martie 2011

IRSES Schema de Schimb 
Internaţional de Staff din 
Cercetare

FP7-PEOPLE-2011-  IRSES  20 Octombrie 2010 17 Martie 2011

NCP Cooperarea Trans-
naţională dintre NCP-uri

FP7-PEOPLE-2011-  NCP  10 Martie 2011 22 Iunie 2011

IEF Burse Intra-Europene
FP7-PEOPLE-2011-  IEF  16 Martie 2011 11 August 2011

IIF Burse Internaţionale de 
Venire

FP7-PEOPLE-2011-  IIF  16 Martie 2011 11 August 2011

IOF Bursă Internaţională 
pentru Plecare

FP7-PEOPLE- 2011-  IOF  16 Martie 2011 11 August 2011

CIG Granturi pentru 
Integrarea Carierei
Al doilea Termen limită

FP7-PEOPLE-2011-  CIG  20 Octombrie 2010 06 Septembrie 
2011
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