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Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
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INSTRUMENT MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 

 

OBIECTIV  

Obiectivul Burselor Postdoctorale MSCA este de a susține creativitatea și potențialul inovator al 

cercetătorilor care dețin titlul de doctor, care doresc să dobândească noi competențe prin training 

și mobilitate internaționale, interdisciplinare și intersectoriale. Bursele Postdoctorale MSCA sunt 

destinate cercetătorilor de excelență de orice naționalitate, inclusiv cei care doresc să se 

reintegreze în Europa, cei afectați de conflict, precum și cei cu potențial crescut ce vizează 

reluarea carierei în cercetare. Schema încurajează, de asemenea cercetătorii să lucreze în cadrul 

proiectelor de cercetare și inovare în sectorul non-academic1.  

IMPACTUL PE TERMEN MEDIU 

Implementarea acțiunii contribuie la obținerea următorului impact pe termen lung: 

Pentru bursierii postdoctorali susținuți prin proiect 

• Noi abilități și competențe în activitatea de cercetare transferabile, care conduc la 

îmbunătățirea angajabilității și perspectivelor de carieră ale bursierilor postdoctorali MSCA 

în mediul academic și în afara acestuia; 

• Noi mentalități și abordări ale activității de cercetare și inovare, create prin experiență 

interdisciplinară, intersectorială și internațională; 

• Capacități sporite de conectare și comunicare cu mediul științific, precum și cu publicul 

larg care vor spori și extinde impactul activității de cercetare și inovare. 

Pentru organizațiile participante la proiect 

• Alinierea condițiilor de muncă pentru cercetători în conformitate cu principiile stabilite în 

Carta Europeană a cercetătorilor2 (European Charter for Researchers) și în Codul de 

                                                           
1 EC, Horizon Europe, Work Programme 2021-2022, Marie Skłodowska-Curie Actions, (European Commission 
Decision C(2021)4200 of 10 May 2022) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf  
2 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter  
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conduită pentru recrutarea cercetătorilor3 (Code of Conduct for the Recruitment of 

Researchers); 

• Creșterea calității și sustenabilității formării și mentoratului în activitatea de cercetare; 

• Creșterea atractivității globale, a vizibilității și a reputației organizațiilor participante; 

• Capacitate sporită de C&I și rezultate în cadrul organizațiilor participante; transfer de 

cunoştinţe îmbunătățit; 

• Feedback regulat cu privire la rezultatele cercetării în formare și educație în cadrul 

organizațiilor participate1. 

TIPURI DE BURSE POSTDOCTORALE 

Bursele postdoctorale pot avea loc fie în Europa (adică într-un stat membru al UE sau într-o țară 

asociată cu programul Orizont Europa), fie într-o țară terță care nu este asociată cu programul 

Orizont Europa1: 

1. Bursele postdoctorale europene sunt destinate cercetătorilor de orice naționalitate, 

care doresc să se angajeze în proiecte de cercetare și inovare, fie venind în Europa din 

orice țară din lume, fie mutându-se în Europa. Durata standard a acestor burse trebuie să 

fie între 12 luni și 24 de luni. 

2. Bursele postdoctorale globale sunt destinate cetățenilor europeni sau rezidenților pe 

termen lung, care doresc să se angajeze în proiecte de cercetare și inovare cu organizații 

din afara statelor membre ale UE și țărilor asociate Orizont Europa. Aceste burse necesită 

o fază de ieșire de minim 12 luni și maxim 24 de luni într-o țară terță neasociată și o 

fază obligatorie de întoarcere de 12 luni la o organizație gazdă cu sediul într-un stat 

membru al UE sau într-o țară asociată cu Orizont Europa. 

CONDIȚII DE ADMISIBILITATE ȘI ELIGIBILITATE 

Cercetătorii solicitanți trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate în ziua termenului 

limită a apelului. Beneficiarul propus trebuie să asigure conformitatea cu criteriile de admisibilitate 

și eligibilitate înainte de a depune propunerea și trebuie să păstreze toată documentația 

justificativă. 

                                                           
3 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code 
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Nu este necesar să fie încărcate documente pentru dovada eligibilității odată cu cererea de 

finanțare. Cu toate acestea, Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) poate solicita 

documente justificative pentru a evalua eligibilitatea după data limită a apelului. 

Condiții impuse pentru Bursele Postdoctorale Europene și cele Globale 

• Cercetătorul individual și supervizorul trebuie să fie două persoane diferite. 

• Aplicațiile trebuie să fie complete și să conțină toate părțile și documentele justificative: se 

vor completa online formularele de depunere care vor deveni Partea A a propunerii și se 

vor încărca Părțile B1 și B2. 

• Limita de pagini a aplicației (Partea B1) este de 10 pagini (excluzând anexele). 

• În cazul unui stagiul opțional în sectorul non-academic, partenerul asociat trebuie să 

furnizeze o scrisoare de angajament actualizată, care urmează să fie depusă odată cu 

cererea de finanțare, confirmând rolul precis și participarea activă în cadrul propunerii de 

proiect. 

Condiții suplimentare pentru Bursele Postdoctorale Globale 

• Partenerul asociat pentru faza de ieșire trebuie să furnizeze o scrisoare de angajament 

actualizată, care va fi depusă odată cu cererea de finanțare, confirmând rolul precis și 

participarea activă în cadrul propunerii de proiect. 

Dacă una sau mai multe dintre condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, propunerea nu va 

fi evaluată. 

Cu toate acestea, dacă stagiul în sectorul non-academic este neeligibil (organizația 

aparține sectorului academic sau scrisoarea de angajament lipsește), propunerea va fi 

evaluată fără a lua în considerare această parte4. 

Poate fi depusă o singură propunere pentru fiecare cercetător individual. În cazul mai multor 

propuneri care implică același cercetător individual, doar ultima depusă va fi considerată eligibilă. 

Cu toate acestea, se menționează că un supervizor poate fi implicat în mai multe propuneri în 

cadrul aceluiași apel. 

                                                           
4 Horizon Europe Programme, Guide for Applicants, Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships (PF), 
Version 1.2 – 2022, 06.07.2022 https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Guide%20for%20applicants%20-
%20MSCA%20PF%202022_V1.2.pdf   
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În cazul în care propuneri de proiect cu aceleași obiective de cercetare și plan de lucru sunt 

depuse de aceeași organizație gazdă pentru diferiți cercetători, doar primul depus va fi considerat 

eligibil. 

 

BURSELE POSTDOCTORALE EUROPENE 
DURATA STANDARD De la 12 luni la 24 luni 

CRITERIU DE ELIGIBILITATE 

CERCETĂTOR 
POSTDOCTORAL 

Titlul de doctor 

Cercetătorul trebuie să fie în posesia unei 
diplome de doctor sau să-și fi susținut cu 
succes teza de doctorat înainte de 
termenul limită a apelului. Susținerea cu 
succes trebuie să fie necondiționată (să nu 
existe alte cerințe/corecții care trebuie 
abordate) și să aibă loc înainte de termenul 
limită a apelului. Se pot solicita documente 
justificative. 

Naționalitate  Oricare  

Mobilitate 

Cercetătorul nu poate să fi locuit sau 
desfășurat activitatea sa principală 
(muncă, studii etc.) în țara beneficiarului 
mai mult de 12 luni în cele 36 de luni 
imediat anterioare termenului limită a 
apelului. 

Experiență în cercetare 
(echivalent normă 
întreagă) 

Maxim 8 ani de la data acordării (primului) 
titlu de doctor. Această limită poate fi 
prelungită (în zile) din următoarele motive:  
- Concediul de maternitate (18 luni – 
adică 548 de zile pentru fiecare copil 
născut după data acordării doctoratului, 
sau durata exactă a concediului de 
maternitate efectuat, se va lua în 
considerare perioada este mai lungă) 
- Concediul de paternitate (durata exactă 
pentru fiecare copil născut după data 
acordării doctoratului) 
- Perioada cu activitate de cercetare 
într-o țară terță neasociată (numai pentru 
cetățenii sau rezidenții pe termen lung ai 
statelor membre sau țărilor asociate, care 
doresc să se reintegreze în Europa) 
- Serviciu național obligatoriu 
- Timpul petrecut fără a lucra în 
cercetare 
- Concediu medical de lungă durată 
(perioade > 30 de zile). 
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BURSELE POSTDOCTORALE EUROPENE 
 
Un instrument de autoevaluare pentru 
calcularea perioadei de experiența în 
cercetare de 8 ani echivalent cu normă 
întreagă a fost dezvoltat de către REA5.  

ORGANIZAȚIA 
PARTICIPANTĂ Beneficiar 

Entitate juridică independentă unică 
stabilită într-un stat membru al UE sau 
asociat la programul Orizont Europa 

 

BURSELE POSTDOCTORALE GLOBALE 

DURATA STANDARD 

De la 24 luni la 36 de luni: 
• Faza de ieșire de minim 12 luni și 

maxim 24 de luni într-o țară terță 
neasociată 

• Faza de reîntoarcere obligatorie de 
12 luni într-un stat membru sau țară 
asociată 

CRITERIU DE ELIGIBILITATE 

CERCETĂTOR 
POSTDOCTORAL 

Titlul de doctor 

Cercetătorul trebuie să fie în posesia unei 
diplome de doctor sau să-și fi susținut cu 
succes teza de doctorat înainte de 
termenul limită a apelului. Susținerea cu 
succes trebuie să fie necondiționată (să nu 
existe alte cerințe/corecții care trebuie 
abordate) și să aibă loc înainte de termenul 
limită a apelului. Se pot solicita documente 
justificative. 

Naționalitate  Cetățeni sau rezidenți pe termen lung ai 
unui stat membru sau țară asociată 

Mobilitate 

Cercetătorul nu poate să fi locuit sau 
desfășurat activitatea sa principală 
(muncă, studii etc.) în țara partenerului 
asociat care găzduiește faza de ieșire mai 
mult de 12 luni în cele 36 de luni imediat 
anterioare termenului limită a apelului 

Experiență în cercetare 
(echivalent normă 
întreagă) 

Maxim 8 ani de la data acordării (primului) 
titlu de doctor. Această limită poate fi 
prelungită (în zile) din următoarele motive:  
- Concediul de maternitate (18 luni – 
adică 548 de zile pentru fiecare copil 
născut după data acordării doctoratului, 
sau durata exactă a concediului de 

                                                           
5 https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-marie-sklodowska-curie-actions/horizon-europe-msca-
how-apply_en#postdoctoral-fellowships--call-2022  
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BURSELE POSTDOCTORALE GLOBALE 
maternitate efectuat, se va lua în 
considerare perioada este mai lungă) 
- Concediul de paternitate (durata exactă 
pentru fiecare copil născut după data 
acordării doctoratului) 
- Perioada cu activitate de cercetare 
într-o țară terță neasociată (numai pentru 
cetățenii sau rezidenții pe termen lung ai 
statelor membre sau țărilor asociate, care 
doresc să se reintegreze în Europa) 
- Serviciu național obligatoriu 
- Timpul petrecut fără a lucra în 
cercetare 
- Concediu medical de lungă durată 
(perioade > 30 de zile). 
Un instrument de autoevaluare pentru 
calcularea perioadei de experiența în 
cercetare de 8 ani echivalent cu normă 
întreagă a fost dezvoltat de către REA5.  

ORGANIZAȚIA 
PARTICIPANTĂ 

Beneficiar 
Entitate juridică independentă unică 
stabilită într-un stat membru al UE sau 
asociat la programul Orizont Europa. 

Partener asociat care 
găzduiește faza de ieșire 

Entitate juridică independentă unică 
stabilită într-o țară terță neasociată. 

 

Condiție pentru redepunere 

Începând cu apelul MSCA Postdoctoral Fellowships 20226, nu se pot redepune în anul următor 

propunerile de proiecte depuse la apelul anterior al MSCA Postdoctoral Fellowships în cadrul 

Orizont Europa, care implică aceeași organizație gazdă (și pentru bursele postdoctorale globale, 

de asemenea, același partenerul asociat care găzduiește faza de ieșire) și același cercetător 

individual și care au primit un scor mai mic de 70%. 

DETAȘĂRI ȘI STAGII ÎN SECTORUL NON-ACADEMIC 

Detașări (Secondments) 

                                                           
6 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-
pf-01-01  
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Cercetătorii care primesc o Bursă Postdoctorală pot alege să includă o fază de detașare, pe 

durata totală a bursei lor în orice țară din lume. Faza de detașare poate fi o singură perioadă sau 

poate fi împărțită în perioade mai scurte de mobilitate. 

Pentru Bursele Postdoctorale Europene, detașările nu pot depăși o treime din durata solicitată a 

acțiunii (excluzând din durata acțiunii orice alte elemente suplimentare, cum ar fi perioada pentru 

un stagiu în sectorul non-academic) și ar trebui să fie în conformitate cu obiectivele proiectului, 

adăugând valoare și impact semnificativ bursei. 

Pentru Bursele Postdoctorale Globale, detașările opționale sunt permise până la o treime a fazei 

de ieșire. La începutul proiectului, activitatea se poate desfășura pentru maximum 3 luni la 

beneficiar (sau partenerii asociați legați de beneficiar), permițând cercetătorului să petreacă timp 

acolo înainte de a merge la partenerul asociat din țara terță. Această perioadă de maximum 3 

luni vor fi considerate ca parte a fazei de ieșire. 

Detașările nu pot avea loc în perioada de reîntoarcere obligatorie de 12 luni la organizația gazdă 

într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată la programul Orizont Europa1.  

Stagii în sectorul non-academic (Non-Academic Placements) 

Bursele Postdoctorale pot oferi o perioadă suplimentară de până la 6 luni pentru sprijinul 

cercetătorilor, care caută un loc de muncă la sfârșitul proiectului, pentru a lucra în cadrul 

proiectelor de cercetare și inovare într-o organizație din sectorul non-academic, stabilită într-un 

stat membru al UE sau într-o țară asociată programului Orizont Europa.  

În timp ce această posibilitate este disponibilă și pentru bursierii recrutați în sectorul non-

academic, un astfel de stagiu trebuie implementat într-o altă organizație gazdă non-academică, 

stabilită într-un stat membru al UE sau țară asociată cu programul Orizont Europa. 

Solicitarea unui astfel de stagiu trebuie să facă parte integrantă din propunere, cu explicarea 

valorii adăugate aduse proiectului și dezvoltării carierei cercetătorului și vor fi supuse evaluării. 

Acesta trebuie să fie justificat printr-o scrisoare de angajament din partea organizației din sectorul 

non-academic, în care are loc stagiul.  

Acest stimulent vizează promovarea schimburilor în carieră între sectoare și organizații și, prin 

urmare, să stimuleze inovare și transfer de cunoștințe, extinzând în același timp oportunitățile de 

carieră pentru cercetători. 
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Dacă stagiul nu îndeplinește cerințele (lipsă scrisoare de angajament sau are loc într-o 

organizație academică sau într-o țară terță), propunerea va fi evaluată fără a lua în considerare 

stagiul. Acest lucru ar putea afecta scorul final1. 

 Detașari  Stagii în sectorul non-
academic 

Codificarea în formularul 
de depunere - Partea A 

NU trebuie să fie codificat 
ca organizație participantă 
(partener asociat) 

Trebuie să fie codificat ca 
organizație participantă 
(partener asociat) 

Întrebări specifice ale 
apelului (Partea A - 
secțiunea 5) 

Bifați căsuța și indicați 
numărul de luni 
 

Nu se aplică 

Durata maximă 

Burse Postdoctorale 
Europene: până la 1/3 din 
durata standard a proiectului 
Burse Postdoctorale 
Globale: detașările sunt 
permise pentru până la 1/3 
din faza de ieșire 

Durata de pana la 6 luni 

Perioada de implementare 

Burse Postdoctorale 
Europene: în orice moment 
pe durata standard a 
proiectului 
Burse Postdoctorale 
Globale: detașările nu pot 
avea loc în timpul perioadei 
obligatorii de reîntoarcere de 
12 luni la organizația gazdă 
într-un stat membru sau țară 
asociată. Cu toate acestea, o 
detașare poate avea loc la 
începutul acțiunii, la 
beneficiar, pe o perioadă de 
maximum 3 luni (va fi inclusă 
în 1/3 din durată maximă), 
înainte de a merge la 
partenerul asociat pentru 
faza de ieșire. 
Detașările pot fi împărțite în 
mai multe perioade mai 
scurte. 

Perioada suplimentară care 
are loc după durata standard 
a bursei 

Mobilitate  Orice țară din lume Stat membru sau țară 
asociată  

Sector  Orice sector Doar sectorul non-academic 

Descriere în Partea B-1 

DA. Detașările ar trebui să fie 
descrise în Partea B1, iar 
evaluatorii le vor evalua 

DA. Stagiile în sectorul non-
academic ar trebui descrise 
în Partea B1, iar evaluatorii 
vor evalua relevanța și 
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 Detașari  Stagii în sectorul non-
academic 

relevanța și calitatea în 
criteriul respectiv 

calitatea acestora în criteriul 
respectiv 
 

Descriere în Partea B-2 

Organizațiile care găzduiesc 
detașările trebuie să fie 
prezentate în tabelele 5.1 și 
5.2 din Partea B a 
formularului de depunere 

Organizațiile care găzduiesc 
stagiile trebuie să fie 
prezentate în tabelele 5.1 și 
5.2 din Partea B a 
formularului de depunere 

Document justificativ din 
Partea B-2 

Nici unul DA. Este necesară o 
scrisoare de angajament 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE AL CARIEREI 

Pentru a dota bursierii postdoctorali MSCA cu abilități care le îmbunătățesc și le extind 

oportunitățile de cariera în interiorul și în afara mediului academic, ar trebui stabilit în comun un 

Plan de dezvoltare al carierei de către supraveghetor(i) și cercetător. Pe lângă obiectivele 

cercetării, acest plan ar trebui să cuprindă nevoile de formare și de dezvoltare ale carierei 

cercetătorului, inclusiv oferirea de abilități transferabile, predare, planificarea publicațiilor și 

participarea la conferințe și evenimente, care vizează deschiderea științei și cercetării către 

cetățeni. Planul va trebui depus ca livrabil al proiectului la începutul perioadei de implementare și 

poate fi actualizat atunci când este necesar1. 

EURATOM 

Pentru a spori expertiza nucleară și excelența, precum și sinergiile între programe, organizațiile 

active în cercetarea nucleară stabilite într-unul dintre statele membre ale UE sau în țările asociate 

programului de cercetare și formare Euratom 2021-2025 sunt eligibile pentru a participa. 

Bursele Postdoctorale MSCA în acest domeniu de cercetare vor fi sprijinite prin Programul de 

cercetare și formare Euratom 2021-2025 printr-o contribuție financiară anuală orientativă de 1 

milion EURO în cadrul apelului MSCA Postdoctoral Fellowships7. 

Solicitanții din domenii de cercetare nucleară, care doresc să fie luați în considerare pentru 

finanțare Euratom în cadrul MSCA-PF (fie Burse Postdoctorale Europene, fie Burse Postdoctorale 

                                                           
7 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/euratom-research-and-training-
programme_en 
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Globale), trebuie să indice acest lucru bifând „DA” la următoarea întrebare din formularul de 

cerere: 

"Are the research and training activities proposed addressing topics related to nuclear sciences 

and technology, as outlined in the Guide for applicants for this call and the Euratom Research 

and Training Programme (ERTP)?" 

și numai dacă se aplică criteriile de eligibilitate suplimentare enumerate mai jos: 

• Cercetătorul trebuie să fie cetățean sau rezident pe termen lung dintr-un stat membru al 

UE sau al unei țări asociate Euratom. 

• Beneficiarul și (dacă este cazul) partenerul asociat care găzduiește stagiul suplimentar 

non-academic trebuie să aibă sediul într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată 

Euratom. 

ERA FELLOWSHIPS 

Bursele ERA acordă sprijin specific cercetătorilor să-și desfășoare activitatea de cercetare într-o 

țară Widening. Pentru finanțare, nu este nevoie de o aplicație sau evaluare separate, ci acest 

apel este parte integrantă a formularului de depunere pentru apelul MSCA Postdoctoral 

Fellowships.  

ERA Fellowships se aplică doar pentru propunerile de proiecte de tip MSCA European 

Fellowships cu punctaj mai mare de 70% (MSCA Global Fellowships nu se pot finanța).  

Pentru participare, solicitanții pentru apelul MSCA Postdoctoral Fellowships sunt întrebați în 

secțiunea „5 - Alte întrebări” din formularul de depunere a propunerii dacă doresc sau nu să fie 

luați în considerare pentru oportunitatea de finanțare în cadrul apelului ERA Fellowships (doar 

dacă instituția gazdă este dintr-o țară eligibilă, numite țări Widening dintre care face parte și 

România). 

FINANȚARE 

Beneficiarul care primește finanțare UE trebuie să recruteze cercetătorul pentru întreaga perioadă 

a bursei postdoctorale.  

UE oferă sprijin cercetătorului recrutat sub formă de8: 

                                                           
8 Marie Skłodowska-Curie website: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
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• o alocație de subzistență (de trai) 

• o indemnizație de mobilitate 

• dacă este cazul, alocații pentru familie, concediu de lungă durată și alocații pentru nevoi 

speciale. 

În plus, este prevăzută și finanțare pentru: 

• activități de cercetare, formare și creare de rețele 

• costuri de management și indirecte. 

Contribuțiile unitare MSCA PF 

Contribuții pentru cercetătorii recrutați 
Per luni-persoană/Per person-month 

Contribuțiile 
instituționale 

Per luni-persoană/Per 
person-month 

Alocație 
de trai/ 
Living 

allowance 

Indemnizație 
de 

mobilitate/ 
Mobility 

allowance 

Alocație 
familială/ 
Family 

allowance 
(dacă se 
aplică) 

Indemnizație 
de concediu 
pe termen 

lung/ 
Long-term 

leave 
allowance 
(dacă se 
aplică) 

Alocație 
pentru 
nevoi 

speciale/ 
Special 
needs 

allowance 
(dacă se 
aplică) 

Costuri 
pentru  

cercetare, 
formare 
și rețea 

Costuri de 
management 
și indirecte 

5080 
EURO 

600 EURO 
 

660 
EURO 

 

5680 EURO 
x % 

suportate de 
către 

beneficiar 

unitatea 
solicitată* 

x 
(1/număr 
de luni) 

1000 
EURO 650 EURO 

* Categoriile pre-definite sunt următoarele: 3.000 EURO, 4.500 EURO, 6.000 EURO, 9.500 EURO, 13.000 EURO, 
18.500 EURO, 27.500 EURO, 35.500 EURO, 47.500 EURO și 60.000 EURO. 
 

Alocației de trai se aplică un coeficient de corecție de țară pentru a asigura un tratament egal și 

paritatea puterii de cumpărare pentru toți cercetătorii. 

Pentru Bursele postdoctorale europene, acest coeficient este cel aplicabil țării beneficiarului.  

Pentru Bursele postdoctorale globale se aplică doi coeficienți de corecție de țară diferiți: 

• Pentru faza de detașare: coeficientul țării în care este găzduit cercetătorul postdoctoral 

(adică țara partenerului asociat care găzduiește faza de detașare) 
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• Pentru faza de reîntoarcere: coeficientul țării în care se întoarce cercetătorul postdoctoral 

(adică țara beneficiarului). 

Pentru România, coeficienții de corecție de țară (CCC) sunt de 65,4%. 

Exemplu mod de calcul buget 

 

 
 

COMPLETAREA PĂRȚILOR A ȘI B ALE PROPUNERII 

O propunere de proiect se compune dintr-o parte administrativă Partea A (completată online prin 

formularul de depunere) și o Parte B narativă compusă din două fișiere (partea B1 și partea B2), 

care trebuie încărcate ca fișiere PDF separate: 

1. Partea B1 conține maximum 10 (zece) pagini de dimensiune A4. Orice pagină în exces 

(adică pagina numerică 11 și mai departe) nu va fi disponibilă evaluatorilor; 

2. Partea B2, fără limită strictă de pagini pentru paginile de dimensiune A4. 

Partea B1 este partea centrală a propunerii; ar trebui să conțină detaliile activităților de cercetare 

și formare propuse, împreună cu aranjamentele practice propuse pentru implementarea acestora. 

Partea B2 conține: CV-ul cercetătorului, capacitatea organizației(lor) participante, informații 

suplimentare privind etica și măsurile de securitate (în cazul în care nu a existat suficient spațiu 

în secțiunile dedicate din partea A) și scrisoarea(ele) de angajament din partea partenerilor 

asociați pentru gazda fazei de ieșire a Burselor Globale și/sau stagiul non-academic, dacă este 

cazul propunerii. 
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Documentele vor fi utilizate de către evaluatorii independenți, pentru a evalua cât de bine 

propunerea pe baza criteriile de atribuire. Doar propunerile cu cel mai mare punctaj vor fi selectate 

pentru finanțare (în limita bugetului disponibil al apelului). 

Solicitanții trebuie să utilizeze formularul de depunere Partea B9 disponibil pe pagina apelului 

de pe Portalul Funding and Tenders. Este recomandat să se urmărească toate instrucțiunile din 

formularul de depunere. 

Formularele de depunere sunt specifice apelurilor – asigurați-vă că utilizați formularul de 

depunere pentru apelul MSCA PF-2022. 

Rezumatele din Partea A nu trebuie să conțină informații sensibile, deoarece vor fi puse la 

dispoziția publicului dacă proiectul este finanțat4. 

PROCESUL DE DEPUNERE 

Cercetătorii interesați pot depune o cerere împreună cu o organizație gazdă, care poate fi o 

universitate, instituție de cercetare, întreprinderi, IMM-uri sau altă organizație cu sediul într-un 

stat membru al UE sau într-o țară asociată cu programul Orizont Europa. Toate disciplinele sunt 

eligibile pentru Bursele Postdoctorale, inclusiv domeniile de cercetare acoperite de Programul de 

cercetare și formare Euratom (Euratom Research and Training Programme)7. 

Propunerea de proiect se depune în cadrul apelului de finanțare deschis publicat pe Portalul 

Funding and Tenders5. 

În continuare, sunt prezentați pașii de bază pe care ar trebui urmați pe parcursul procesului de 

depunere6: 

• Identificarea tipului de Burse Postdoctorale potrivit pentru propunerea de proiect: Burse 

Postdoctorale Europene/European Postdoctoral Fellowships sau Burse Postdoctorale 

Globale/Global Postdoctoral Fellowships; 

• Verificarea cu atenție a cerințelor pentru a asigura eligibilitatea: următoarele documente, 

disponibile pentru fiecare apel pe Portalul Funding and Tenders, sunt esențiale pentru a 

afla mai multe informații: 

                                                           
9 https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-
08/Tpl_Application%20form%20%28Part%20B%29%20%28HE%20MSCA%20PF%29_v2.0.pdf  
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− Ghid pentru solicitanți4: prezentare generală a regulilor, aspecte financiare etc. 

− Programul de lucru MSCA1 și anexe 

− Formularul de depunere9 

− Modelul Acordului de grant10  

− Manualul online al Portalului Funding and Tenders11 despre cum să depuneți o 

cerere de finanțare 

− Întrebări frecvente pe Portalul Funding and Tenders12. 

• Găsirea unei organizații gazdă: pe lângă rețeaua cercetătorului, care poate fi o sursă 

neprețuită pentru găsirea unei gazde, se pot investiga și alte surse. Euraxess13 publică 

oferte de găzduire (expresii de interes) de la instituțiile de cercetare interesate să susțină 

cererile cercetătorilor la apelurile MSCA Postdoctoral Fellowships. Ofertele sunt adesea 

în domenii foarte concrete de cercetare. În cele mai multe cazuri, se va crea un contact 

cu un supervizor pentru a vă dezvolta propunerea de proiect.  

• Familiarizarea cu procesul de aplicare și cu documentele și formularele necesare: 

organizațiile de găzduire și birourile lor de cercetare vor oferi adesea instruire și îndrumare 

pentru a pregăti o propunere de cercetare de succes și a o trimite.  

• Obțineți îndrumări suplimentare privind participarea prin Punctul Național de Contact 

(NCP)14. 

CRITERIILE DE EVALUARE 

Dacă sunt admisibile și eligibile, propunerile vor fi evaluate și clasificate în funcție de următoarele 

criterii de atribuire: 

1. Excelență 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf  
11 https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual  
12 https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=null;tenders=;programme=43108390;keyword=Pos
tdoctoral%20Fellowship;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance
;faqListKey=faqSearchTablePageState  
13 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search  
14 https://ncp.uefiscdi.ro/msca  
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2. Impact 

3. Calitatea și eficiența implementării 

Fiecare criteriu este subdivizat într-un set de subcriterii, care sunt adaptate diferitelor tipuri de 

instrumente. Fiecare criteriu de atribuire se referă la o secțiune specifică a propunerii, în care 

solicitanții trebuie să demonstreze că au abordat în mod adecvat criteriul în cauză. 

Scorurile de evaluare vor fi acordate pentru fiecare dintre aceste criterii, fiind punctat de la 0 la 5. 

Scorurile vor fi acordate cu o rezoluție de o zecimală și vor fi supuse unui factor de ponderare 

astfel: 

1. Excelență – 50% 

2. Impact – 30% 

3. Calitatea și eficiența implementării  – 20%.  

Propunerile cu punctaj egal sau mai mare de 70% vor fi luate în considerare pentru finanțare - în 

limitele bugetului disponibil pentru apel. Restul propunerilor vor fi respinse. 

În Serviciul de depunere electronică, solicitantul alege panelul căruia va fi asociată propunerea 

în etapa de evaluare (folosind câmpul „Comitet științific” din secțiunea 1 a formularelor de 

depunere a propunerii) și acesta ar trebui considerat ca disciplina de bază.  

Cuvinte cheie suplimentare sunt folosite pentru a defini celelalte discipline care pot fi implicate. 

Cuvintele cheie selectate pot fi, de asemenea, utilizate în evaluarea interdisciplinarității detașărilor 

și pot influența eligibilitatea detașărilor din același sector între statele membre/țările asociate.  

Toate propunerile eligibile vor fi evaluate în cadrul uneia dintre cele opt domenii majore de 

cercetare (cunoscute sub denumirea de „Comitete științifice”): 

1. Chimie (CHE)/Chemistry (CHE) 

2. Științe sociale și umaniste (SOC)/Social Sciences and Humanities (SOC) 

3. Științe economice (ECO)/Economic Sciences (ECO) 

4. Știința informatică  și inginerie (ENG)/ Information Science and Engineering (ENG) 

5. Mediu și Geoștiințe (ENV)/Environment and Geo-Sciences (ENV) 

6. Științe ale vieții (LIF)/Life Sciences (LIF) 
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7. Matematică (MAT)/ Mathematics (MAT) 

8. Fizică (PHY)/Physics (PHY). 

Experții vor evalua toate propunerile în cadrul unui anumit panel. Fiecare comisie va stabili o listă 

a propunerilor de finanțare. Propunerile trebuie depuse doar unuia dintre cele opt comisii 

științifice. Ca regulă generală, bugetul apelului va fi distribuit între paneluri în funcție de proporția 

de propuneri eligibile primite în fiecare panel. 

Pentru a ajuta solicitanții să aleagă cel mai relevant panel pentru propunerea lor, lista  cuvintelor 

cheie MSCA15 este disponibilă pe website-ul REA și oferă o defalcare a fiecărui domeniu de 

cercetare într-un număr de cuvinte cheie. 

Criterii de evaluare pentru instrumentul MSCA Postdoctoral Fellowships 

Evaluarea propunerilor de proiecte se face dupa următoarele criterii16: 

Excelență Impact Implementare 
� Calitatea și pertinența 

obiectivelor 
cercetare/inovare ale 
proiectului (și măsura în 
care acestea sunt 
ambițioase și depășeșc 
stadiul tehnicii). 

� Soliditatea metodologiei 
propuse  
(incluzând abordări 
internaționale, 
interdisciplinare și 
intersectoriale, luarea în 
considerare a dimensiunii 
de gen și a altor aspecte 
legate de diversitate, dacă 
este relevant pentru 
proiectul de cercetare și 
calitatea practicilor științei 
deschise)  

� Calitatea supravegherii, 
formării şi a transferului 
bidirectional de cunoștințe 
între cercetător şi gazdă 

� Calitatea și adecvarea 
experienței profesionale, 

� Credibilitatea măsurilor de 
îmbunătățire a 
perspectivelor de carieră 
ale cercetătorului și 
contribuția la dezvoltarea 
competențelor acestuia 

� Sustenabilitatea și calitatea 
măsurilor pentru a 
maximiza rezultatele și 
impactul așteptat, astfel 
cum sunt stabilite în planul 
de diseminare și exploatare, 
inclusiv activitățile de 
comunicare 

� Amploarea și importanța 
contribuției proiectului la 
crearea impactului  științific, 
societal și economic 
așteptat 

� Calitatea și eficacitatea 
planului de lucru, 
evaluarea riscurilor și 
adecvarea efortului atribuit 
pachetelor de lucru 

� Calitatea, capacitatea și 
rolul fiecărui participant, 
inclusiv aranjamentele de 
găzduire  

                                                           
15 https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-10/MSCA%20Keywords.pdf   
16 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/ef/ef_he-msca_en.pdf  
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competențelor și aptitudinilor 
cercetătorului  

50% 30% 20% 

 

Seal of Excellence 

Seal of Excellence se acordă aplicațiilor cu un punctaj total egal sau mai mare de 85%, dar care 

nu pot fi finanțate din lipsă de buget disponibil pentru apel. O propunere care a fost premiată cu 

MSCA Seal of Excellence poate fi sprijinită prin schemele de finanțare la nivel universitar, 

regional, național.   
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LINKURI UTILE 

1. Programul de lucru MSCA 2021-2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-

2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf 

2. Pagina oficială a The European Charter for Researchers 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter  

3. Pagina oficială a The Code of Conduct for Recruitment 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code  

4. Ghidul aplicantului MSCA PF Versiunea 1.2 – 2022 (06.07.2022) 

https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Guide%20for%20applicants%20-

%20MSCA%20PF%202022_V1.2.pdf 

5. Pagina oficială a apelului MSCA PF 2022 din Portalul Funding and Tenders 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-msca-2022-pf-01-01  

6. Pagina oficială European Research Executive Agency , Secțiunea MSCA How to apply 

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-marie-sklodowska-curie-

actions/horizon-europe-msca-how-apply_en#postdoctoral-fellowships--call-2022  

7. Pagina oficială a Euratom Research and Training Programme 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/euratom-

research-and-training-programme_en  

8. Pagina oficială a programului Marie Sklodowska Curie Actions  

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/  

9. Formular de depunere Horizon Europe Programme, Marie Skłodowska-Curie Actions 

Postdoctoral Fellowships (HE MSCA PF), Versiunea 2.0 (11.07.2022) 

https://rea.ec.europa.eu/system/files/2022-

08/Tpl_Application%20form%20%28Part%20B%29%20%28HE%20MSCA%20PF%29_v2.0.pdf  
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10. Modelul Acordului de grant   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-

mga_he_en.pdf  

11. Manual Online Horizon   

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual  

12. Întrebări frecvente pe Portalul Funding and Tenders pentru apelul Postdoctoral 

Fellowships  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=null;tenders=;programme=43

108390;keyword=Postdoctoral%20Fellowship;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;

period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState  

13. Pagina oficială a platformei EURAXESS, Secțiunea Hosting Search 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search  

14. Pagina oficială a NCP UEFISCDI, Secțiunea dedicată MSCA 

https://ncp.uefiscdi.ro/msca 

15. Pagina oficială a European Research Executive Agency  - Lista cuvinte cheie MSCA 

https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-10/MSCA%20Keywords.pdf  

16. Formularul de evaluare Horizon Europe, Evaluation Form (HE MSCA) Versiunea 1.0 

(18.06.2021) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-

form/ef/ef_he-msca_en.pdf  

 

 

 


