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II CONŢINUTUL APELURILOR ÎN 2010
(traducere - vezi documentul original Work Programme 2010 - People)

Activitatea 1: Instruire iniţială pentru cercetători

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

Referinţa apelului FP7-PEOPLE-2010-ITN

1.1.1 Prezentare şi obiectivul acţiunii

Această acţiune urmăreşte  să îmbunătăţească perspectivele  carierei  pentru  cercetătorii  
începători  1 atât în sectoarele publice cât şi în cele private, făcând astfel mai atractive 
carierele  în  cercetare  pentru  tineri.  Aceasta  se  va  îndeplini  printr-un  mecanism  de 
interconectare  în  reţea  trans-naţională,  care  vizează  structurarea  capacităţii  de  înaltă 
calitate de instruire iniţială în cercetare din cadrul Statelor Membre şi Ţările asociate. 
Implicarea  directă  sau  indirectă  a  organizaţiilor  din  diferite  sectoare,  incluzând 
participarea  (lead-)  a  întreprinderilor  private  din  domeniile  corespunzătoare,  este 
considerată esenţială în cadrul acţiunii. În particular, acţiunea vizează să adauge potenţial 
de angajare a cercetătorilor  recrutaţi  prin expunerea atât  la mediul  academic cât  şi la 
întreprindere, extinzând astfel cadrul academic tradiţional privind instruirea în cercetare 
şi eliminând barierele culturale şi de altă natură din calea mobilităţii.

În scopul acestei acţiuni, sectorul privat este înţeles ca şi cuprinzând organizaţii care îşi 
câştigă  majoritatea  din  venituri  prin  mijloace  competitive,  cu  expunere  la  pieţele 
comerciale.

Acţiunea va fi implementată prin sprijinirea reţelelor selectate competitive, formate din 
organizaţii din diferite ţări, angajate în instruirea în cercetare. Reţelele vor fi construite pe 
un program de instruire în cercetare comun, care să răspundă la nevoi de instruire bine 
identificate, în arii ştiinţifice sau tehnologice definite, cu referinţe adecvate la domenii 
interdisciplinare şi supra-disciplinare nou apărute.

Acţiunea va fi în primul rand pentru cercetători din Statele Membre şi Ţări associate, dar 
va fi de asemenea deschisă pentru cercetători din ţări terţe. 2

1.1.2. Conţinutul/scopul tehnic

Participanţii  (Full  network  partners):  Un  participant  la  această  acţiune  este  o 
organizaţie  care  este  un  membru  deplin  al  unei  reţele  selectate  de  către  Comisie.  El 
contribuie  direct  la  implementarea  programului  de  instruire  comun  al  reţelei,  prin 
recrutarea  şi  angajarea cercetătorilor  eligibili,  prin  furnizarea  de instruire  în  cercetare 
specializată, instruire complementară şi oportunităţi de detaşare3 şi prin participarea în 

1 Cercetători începători  se defineşte ca fiind aceia care sunt, la momentul selectării de către organizaţia 
gazdă, în primii patru ani (echivalent full-time) ai carierelor lor în cercetare. Aceasta se măsoară de la data 
când ei au obţinut diploma care îi îndreptăţeşte oficial să înscrie la un doctorat, fie în ţara în care a fost 
obţinută diploma, sau în ţara în care este furnizată instruirea în cercetare, indiferent dacă este sau nu avut în 
vedere un doctorat.
2 Ţări terţe  sunt ţările care nu sunt nici State Membre UE şi nici Ţări asociate la FP7 (Ţări associate).
3 Secondment  =  the detachment  of  a  person from their  regular  organization  for  temporary assignment 
elsewhere;
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alte acţiuni dedicate ale reţelei precum şi în bordul supervisor al reţelei.  Full network 
partners sunt semnatarii acordului de grant şi îşi asumă completa responsabilitate pentru 
executarea programului de instruire propus.

Parteneri  asociaţi:  Partenerii  asociaţi  nu  sunt  semnatari  la  acordul  de  grant  şi  nu 
recrutează  cercetătorii,  dar  furnizează  instruirea  în  cercetare  şi  complementară  şi/sau 
oportunităţi de detaşare şi participă în bordul supervisor. Parteneriatul asociat este deschis 
organizaţii atât din sectorul public cât şi privat. Fiecare partener asociat trebuie să includă 
în propunere o scrisoare de angajament pentru a asigura asupra participării sale reale şi 
active în reţea. 

ITN-urile sunt realizate tipic ca şi reţele multi-partner dar, în anumite condiţii sunt de 
asemenea posibile ITN-uri mono-partner.

Reţelele multi-partner sunt compuse din cel puţin 3 participanţi (de exemplu, universităţi, 
centre  de  cercetare  non-comerciale  publice,  organizaţii  non-profit  sau  caritabile, 
companii cimerciale, IMM-uri, etc.) stabilite în cel puţin 3 State Membre diferite sau Ţări 
Asociate. Peste acest minim, este întrevăzută participarea de ţări terţe şi a organizaţiilor 
internaţionale, conform condiţiilor stabilite prin EC FP7 Rules for Participation.

ITN-urile  mono-partner  include  un singur  participant  şi  o  reţea  de  parteneri  asociaţi. 
Singurul participant va fi stabilit într-un Stat Membru sau o Ţară Asociată. Pentru a se 
asigura că cercetătorii sunt instruiţi într-un mediu intersectorial corespunzător pentru a 
achiziţiona pe deplin abilităţile necesare lor pentru a participa într-o gamă de roluri în 
moderna  economie  a  cunoaşterii,  implicarea  activă  a  întreprinderilor  comerciale  în 
programul de instruire în cercetare este considerată esenţială.

Implicarea întreprinderilor din sectorul privat este întrevăzută la două nivele:

• Nivel 1: Full network partner (adică un participant),
sau
• Nivel 2: Partener asociat

Participarea  întreprinderilor  comerciale  la  nivelul  1  este  puternic  încurajată.  În  toate 
cazurile, gradul de implicare şi angajare a partenerilor comerciali va fi evaluată de către 
experţii evaluatori în baza fiecăruia dintre criteriile de evaluare.

În cazurile de ITN-uri mono-partner, participantul singur trebuie să demonstreze clar că 
elementele  necesare  ale  programului  de  instruire  în  cercetare  (inclusiv  chestiunea 
recunoaşterii mutuale a calităţii instruirii de către toţi partenerii asociaţi, fie intreprinderi 
sau  din  domeniul  academic),  sunt  vizate  efectiv  prin  colaborări  bine  stabilite, 
transnaţionale,  cu  un  set  larg  de  parteneri,  inclusive  din  sectorul  privat.  Persoanele 
instruite se aşteaptă să beneficieze din aceste reţele de parteneri asociaţi, inclusive prin 
mobilitate activă între singurul participant şi organizaţiile partenere associate, în timpul 
perioadei de instruire.
 
Programul de instruire:  Participanţii  reţelei  vor  aplica  pentru  sprijin  în  cadrul  unui 
program  de  instruire  comun.  Aceste  programe  de  instruire  vor  viza  în  particular 
dezvoltarea şi lărgirea competenţelor în cercetare ale cercetătorilor începători.
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Instruirea va fi  focalizată  în primul  rand pe cunoaşterea ştiinţifică  şi  tehnologică prin 
cercetare în proiecte individuale, personalizate. Aceasta va fi complementată prin module 
de  instruire  substanţiale  vizând  alte  abilităţi  relevante  şi  competenţe,  de  exemplu  în 
domeniul managementului şi finanţării proiectelor şi programelor de cercetare, drepturi 
de  proprietate  intelectuală  şi  alte  metode  de  exploatare  a  rezultatelor  cercetării, 
antreprenoriat, aspecte etice, comunicare şi evoluţie socială.

Va fi dată atenţie calităţii programului de instruire în cercetare comun, prin furnizarea de 
aranjamente de supervizare şi mentorat şi ghidarea carierei,  concomitent cu expunerea 
cercetătorilor la alte discipline şi sectoare reprezentate în reţea, prin vizite, detaşări şi alte 
evenimente  de  instruire.  Programul  de  instruire  comun  va  exploata  competenţele 
complementare ale participanţilor în reţea, inclusive din industrie, precum şi sinergiile cu 
oricare partener asociat şi vor reflecta colaborările în cercetare dintre parteneri, existente 
sau planificate.  Acesta 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 care coordonează instruirea în 
cadrul întregii reţele. Bordul va fi compus din participanţii la reţea şi partenerii asociaţi şi 
poate de asemenea să includă oricare altă entitate interesată de relevanţa programului de 
instruire. Bordul va asigura un echilibru adecvat între instruirea ştiinţifică şi tehnologică 
prin  proiecte  de  cercetare  personalizate  şi  instruire  pentru  abilităţi  complementare, 
corespunzător  cu  nevoile  fiecărui  cercetător  recrutat.  Implicarea  întreprinderilor 
comerciale în bordul supervizor urmăreşte să asigure ca cerinţele privind abilităţile pentru 
cercetători sunt definite pe baza unei înţelegeri depline a nevoilor sectoriale, atât ale lumii 
academice cât şi întreprinderii, pentru a întări posibilitatea de angajare intersectorială a 
cercetătorilor. Bordul supervizor va stabili de asemenea o comunicare activă şi continuă 
şi  un schimb de cea mai  bună practică între participanţii  la reţea,  pentru a maximiza 
beneficiile parteneriatului. 

Evenimentele instruirii oferite în cadrul reţelei (de exemplu conferinţe, şcoli de vară şi 
cursuri de instruire specializată), pot de asemenea să fie deschise cercetătorilor din afară.

Dimensiunea programului de instruire comun şi a reţelei va depinde de natura şi scopul 
activităţilor de instruire care vor fi realizate de reţea, precum şi de consideraţii legate de 
managementul şi interacţiunea efectivă dintre participanţi.

Durata maximă a programului care va fi sprijinit va fi în mod normal de 4 ani de la data 
de începere specificată în contract.

Fiecare cercetător recrutat  pentru instruire iniţială va stabili,  împreună cu supervizorul 
său personal din organizaţia gazdă, un Plan Personal de Dezvoltare a Carierei care va 
cuprinde nevoile sale de instruire şi carieră (inclusive abilităţile complementare), precum 
şi  obiectivele  ştiinţifice  şi  va  raporta  apoi  asupra  cu  care  aceste  obiective  au  fost 
îndeplinite. În acest mod cercetătorii vor fi încurajaţi să joace un rol active în modelarea 
propriului program de instruire şi dezvoltare profesională.

Cercetători eligibili:  Această acţiune sprijină instruirea iniţială a cercetătorilor, în mod 
tipic pe parcursul primilor 5 ani (sau echivalent  full-time) a carierelor lor în cercetare. 
Faza  de  instruire  iniţială  este  direcţionată  predominant  la  cercetătorii  începători  şi 
include inter alia instruire în cadrul programelor doctorale. Sprijinul pentru cercetătorii  
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începători va fi pentru perioade de 3 la 36 de luni. Instruirea iniţială poate de asemenea 
să fie direcţionată pentru cercetători experimentaţi  4, atât timp cât aceştia sunt în cadrul 
celor 5 ani menţionaţi mai sus. În acest caz sprijinul, bazat pe definiţia  cercetătorilor  
experimentaţi, va fi limitat la maximum 24 de luni.  În toate cazurile eligibilitatea va fi 
determinată la momentul recrutării.  

Parioada totală pentru spijinul unui cercetător în cadrul fiecărei reţele va fi limitat la 3 ani 
în  total.  Un  cercetător  nu  poate  fi  recrutat  ca  şi  cercetător  începător  şi  apoi  ca  şi 
cercetător experimentat în cadrul aceleiaşi reţele.

În vederea complementării capacităţii unei reţele de a transfera cunoaştere nouă şi de a 
întări supervizarea, acţiunea poate de asemenea sprijini realizarea unui număr limitat de 
poziţii  de  senior  “visiting  researchers”  (atât  la  partenri  din  sectorul  public  sau 
întreprinderi) pentru  cercetători experimentaţi.  Sprijinul pentru astfel de poziţii va fi în 
mod tipic pentru multiple şederi în cadrul reţelei, cu o durată totală de cel puţin 1 lună.

Visiting researchers vizaţi prin această acţiune trebuie să fie cercetători experimentaţi cu 
realizări  anterioare solide în instruire internaţională  şi  cercetare  colaborativă şi pot să 
provină din sectorul privat precum şi din sectorul public.

Reguli  de  mobilitate  aplicabile  cercetătorilor  eligibili:  Cercetătorii  trebuie  să  se 
conformeze  cu  regula  pentru  mobilitate  5 la  momentul  selectării  de  către  organizaţia 
gazdă.

Contribuţia  Comunităţii,  Rate  şi  Criterii  de  Evaluare:  Contribuţia  Comunităţii  şi 
ratele pentru această acţiune sunt bazate pe  Funding Scheme “Support for training and 
career development of researchers”, precizată în Annex 3 a  Work Programme şi vor fi 
asociate cu:

• recrutarea cercetătorilor care vor fi instruiţi;
• costurile de networking şi organizare de evenimente scurte de instruire (workshopuri, 

seminarii, şcoli de vară şi conferinţe).
• unde este cazul, recrutarea de senior “visiting researchers”;

Criteriile de evaluare şi atribuire sunt precizate în Annex 2.

1.1.3. Impactul aşteptat al acţiunii

4 Cercetătorii experimentaţi  trebuie, la momentul termenului limită relevant de depunere a propunerilor 
sau selectării  de către organizaţia gazdă, în funcţie de acţiune,  fie  să fie în posesia unui grad doctoral, 
indiferent de timpul necesar pentru a-l lua, sau să aibe cel puţin 4 ani de experienţă în cercetare full-time 
echivalentă.
5 Mobilitate:  la momentul termenului limită relevant pentru depunerea aplicaţiilor, sau selectării de către 
organizaţia gazdă, în funcţie de acţiune, cercetătorii nu trebuie să fi stat sau să-şi fi desfăşurat activitatea 
principală (muncă, studii, etc.) în ţara organizaţiei gazdă, pentru mai mult de 12 luni în cei 3 ani imediat 
anteriori  datei  de referinţă.  Şederi  scurte,  cum sunt vacanţele,  nu sunt luate în considerare.  În  ceea ce 
priveşte organizaţiile de interes european sau organizaţiile internaţionale,  această  regulă nu se aplică la 
găzduirea cercetătorilor eligibili, totuşi cercetătorul desemnat nu trebuie să fi petrecut mai mult de 12 luni 
în cei 3 ani imediat anteriori termenului limită de referinţă pentru depunerea propunerilor sau selectarea de 
către organizaţia gazdă, în funcţie de acţiune, în aceeaşi organizaţie desemnată.
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Proiectele  din cadrul  acestei  acţiuni  vor  contribui  la  structurarea  capacităţii  de  înaltă 
calitate  de instruire  iniţială  în cercetare  existentă  în cadrul  Europei,  atât  în sectoarele 
public  cât  şi  privat.  Prin  aducerea  împreună  de  furnizori  complementari  de  instruire 
pentru cercetare din diferite ţări, sectoare şi discipline, pentru aşi focaliza eforturile în 
largi programe de instruire iniţială, proiectele din această acţiune se aşteaptă să întărească 
cooperarea  academic-industrie  în  termini  ai  instruirii  în  cercetare  şi  împărtăşirea  de 
cunoaştere şi să livreze o calitate de ansamblu mai bună a instruirii iniţiale în cercetare în 
Europa. Aceasta va ajuta nu numai la dezvoltarea generaţiilor viitoare de cercetători mai 
capabili de a contribui efectiv la economia şi societatea bazată pe cunoaştere, în cadrul şi 
între sectoarele public şi privat,  ci de asemenea să adauge la posibilitatea de angajare 
intersectorială  şi  trans-naţională  a  acestor  cercetători  şi  la  atragerea  tinerilor  către  o 
carieră în cercetare.    
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