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OVERVIEW INSTRUMENT MSCA COFUND  

 

 

DESCRIEREA ACȚIUNII 
MSCA COFUND este acțiune cu beneficiar unic care co-finanțează programe doctorale noi 

sau existente și scheme de burse postdoctorale cu impact asupra îmbunătățirii resurselor 

umane în cercetare și inovare la nivel regional, național sau internațional.  

● Programele propuse pot acoperi orice discipline de cercetare („bottom-up”), în special pe 

cele propuse la nivel național sau regional în Strategiile de cercetare și inovare pentru 

specializarea inteligentă (strategii RIS3).  

● Se încurajează finanțarea în sinergie cu Fondurile Politicii de Coeziune și cu cele pentru 

Facilitatea pentru redresare și reziliență (RRF). 

Un plan de dezvoltare a carierei trebuie stabilit în comun de către supervizor și fiecare cercetător 

la recrutare: 

● obiectivele de cercetare 

● nevoile de pregătire și carieră ale cercetătorului 

● formare privind competențele transferabile, predare, planificarea publicațiilor și 

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

cetățeni.  

Planul trebuie stabilit la începutul recrutării și ar trebui revizuit (și actualizat acolo unde este 

necesar) în termen de 18 luni. 

ORGANIZAŢII PARTICIPANTE MSCA COFUND 
O singură entitate juridică dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară asociată cu Orizont 

Europa poate aplica.  

În proiect pot fi incluși parteneri suplimentari (parteneri asociați sau parteneri de 
implementare). 
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Tipurile de organizații care pot aplica în cadrul MSCA COFUND include: 

● entități guvernamentale 

● autoritățile regionale 

● agenții de finanțare 

● universități 

● organizații de cercetare 

● întreprinderi, inclusiv IMM-uri. 

 

Activități 

Rolul în cadrul programului 
de formare doctorală şi 
postdoctorală 

Recrutarea 
cercetătorilor 

Formarea și/sau 
găzduirea 

cercetătorilor detașați 

Solicită direct 
costurile unitare 

Beneficiar  ✔  ✔  ✔  

Partener asociat x ✔  x 

Partener de implementare ✔  ✔  x 

 

IMPACT 
Impactul asupra doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali  

● Un set mai complex și divers de abilități și competențe transferabile legate de cercetare  

● Capacitate de angajare și perspective de carieră îmbunătățite atât în mediul academic, 

cât și în afara acesteia 

● Noi mentalități și abordări ale activității de cercetare și inovare create prin interdisciplinare 

și experienţe intersectoriale 

● Îmbunătățirea capacităților de conectare și comunicare cu colegii științifici, precum și cu 

publicul larg care va spori și extinde impactul cercetării și inovării  

Impactul asupra organizațiilor participante  

● Creșterea calității și durabilității formării în cercetare 

● Creșterea atractivității globale, a vizibilității și a reputației organizațiilor participante  

● Capacitate și rezultate de cercetare și inovare sporite în rândul organizațiilor participante 
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● Contribuția sporită a organizațiilor participante la nivelul local, regional și/sau ecosistemele 

socio-economice naționale  

● Feedback asupra rezultatelor cercetării în cadrul activităților de formare și educație la 

nivelul organizațiilor participante. 

 

TIPURI DE PROIECTE MSCA COFUND  
Există 2 tipuri de proiecte MSCA COFUND: 

● Programe doctorale oferă activități de formare în cercetare pentru a permite candidaților 

la doctorat să își dezvolte și să-și extindă abilitățile și competențele. Acestea vor duce la 
acordarea unui titlu de doctor. 

● Programe postdoctorale finanțează burse individuale de formare în cercetare avansată 

și de dezvoltare a carierei pentru cercetătorii postdoctorali. 

 

Program Doctoral Postdoctoral 

Număr minim de 
cercetători recrutaţi 3 3 

Număr de beneficiari 1 1 

Număr de parteneri 
asociaţi Fără restricţii Fără restricţii 

Număr de parteneri de 
implementare Fără restricţii Fără restricţii 

Durata minimă a fiecărei 
burse individuale 3 luni 3 luni 

Durata maximă a 
programului de formare 60 luni 60 luni 

Cercetători eligibili Cercetătorii (de orice naţionalitate) 
trebuie să fie candidați la doctorat, 
adică să nu dețină deja o diplomă 
de doctor la data limită a apelului 

pentru programul cofinanțat. 

Cercetătorii (de orice 
naţionalitate) trebuie să fie în 
posesia unei diplome de doctor 
la data limită a apelului pentru 

programul cofinanțat. 
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BUGET MSCA COFUND 
Finanțare  

● O propunere de proiect poate acoperi doar unul dintre cele două tipuri de programe 

(doctorale sau postdoctorale) 

● Dacă solicitanții doresc să aplice atât pentru un program de doctorat, cât și pentru un 

program postdoctoral, vor pregăti și depune propuneri de proiecte separate  

● Bugetul EC per apel1 este de maxim 10 milioane € per beneficiar 

Durata 

● Proiectele MSCA COFUND: max. 5 ani 

● Bursa pentru doctorand / postdoctorand: min. 3 luni 

Recrutare 

● Cel puțin 3 cercetători 

● Euraxess 

Seals of Excellence 

● Pentru propunerile de proiecte cu punctaj mai mare sau egal cu 85%. 

Finanțarea EC pentru MSCA COFUND ajută organizațiile gazdă să asigure pentru fiecare 

cercetător sprijinit: 

● o sumă fixă (indemnizație MSCA COFUND) echivalentă cu salariul minim pe care ar 

trebui să-l primească cercetătorii; această indemnizație poate fi utilizată pentru a susține 

orice elemente de cost ale programului; 

● o indemnizație de concediu de lungă durată și alocații pentru nevoi speciale, dacă 

este cazul. 

 

 
1 Each application can only cover one of the two types of programmes. If applicants wish to apply for both a Doctoral 
and a Postdoctoral Programme, or more than one Doctoral or Postdoctoral Programmes, then separate applications 
must be prepared and submitted, bearing in mind that a beneficiary can only receive a maximum EU contribution of 
EUR 10 million per call. If an applicant submits two or more successful applications totalling more than EUR 10 million 
within one call, the applicant will be required to decide which of these proposals to implement at the 
GAP (Grant Agreement Preparation) phase. (https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-
10/MSCA%20COFUND%202021%20-%20Guide%20for%20Applicants.docx.pdf) 
 

mailto:ncp@uefiscdi.ro
https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-10/MSCA%20COFUND%202021%20-%20Guide%20for%20Applicants.docx.pdf
https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-10/MSCA%20COFUND%202021%20-%20Guide%20for%20Applicants.docx.pdf


Overview Instrument MSCA COFUND 
 

NCP@UEFISCDI                                                                                                                   29 August 2022 
ncp@uefiscdi.ro                                                            8/8 
 
 

 

Contribuțiile unitare MSCA COFUND 
Contribuții pentru cercetătorii recrutați  
Per luni-persoană/Per person-month 

Indemnizație MSCA COFUND 

Indemnizație de 
concediu pe 
termen lung/ 

Long-term leave 
allowance 

(dacă se aplică) 

Alocație pentru 
nevoi speciale/ 
Special needs 

allowance 
(dacă se aplică) 

Programe doctorale 2800 EURO 
2800 EURO x % 

suportate de către 
beneficiar 

Unitatea 
solicitată* 

x 
(1/număr de luni) Programe postdoctorale 3980 EURO 

3980 EURO x % 
suportate de către 

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

 

LINKURI UTILE 
1. Pagina oficială a programului Marie Sklodowska Curie Actions  

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

2. 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 

3. Ghidul aplicantului MSCA COFUND 

https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-10/MSCA%20COFUND%202021%20-

%20Guide%20for%20Applicants.docx.pdf  

4. Ghidul NCP Acțiuni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) – Overview 2022 

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/actiuni-marie-sklodowska-curie-msca-overview-2022  

5. Pagina oficială a platformei EURAXESS 

https://euraxess.ec.europa.eu/  
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