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cu toate acestea reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar UEFISCDI nu poate fi făcut responsabil pentru 
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Dacă nu se menționează altfel, reutilizarea acestui document este autorizată sub licența Creative 

Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Aceasta înseamnă că reutilizarea este permisă, cu condiția 
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1. LOCURI DE MUNCĂ ÎN ECHIPELE ERC 

Beneficiarii granturilor ERC își pot folosi finanțarea pentru a recruta alți cercetători și membri 

de echipă pentru proiectul lor1.  

Cine poate să aplice? 

Condițiile de aplicare variază în funcție de postul oferit. 

Cum se aplică? 

● Locurile vacante în echipele ERC se pot găsi pe portalul EURAXESS2, folosind filtrul 

Consiliului European de Cercetare (ERC). Locurile vacante din proiectele finanțate de 

ERC pot fi publicate de asemenea, și fără eticheta ERC și pot fi promovate pe alte site-

uri web precum și în alte surse; 

● Se poate aplica direct la Investigatorul Principal (PI) care derulează un grant ERC, 

folosind datele de contact din anunțul de angajare în echipa proiectului ERC, de obicei 

postat pe site-ul Instituției Gazdă (HI), care găzduiește Investigatorul Principal.  

! ERC pentru Ucraina3 - ERC a inițiat un apel pentru beneficiarii de granturi ERC în scopul 

de a oferi locuri de muncă temporare atât pentru cercetătorii refugiați din Ucraina cât și pentru 

personalul suport. 

2. VISITING RESEARCH FELLOWSHIPS 

Obiective 

● Extinderea potențialului cercetării de frontieră în întreaga Europă prin finanțarea de 

burse pentru vizite în cercetare dedicate potențialilor aplicanți la granturile ERC, în 

scopul de a vizita echipele Investigatorilor Principali (PI) care implementează un 

proiect ERC1. 

● Finanțarea de vizite în cercetare pentru potențialii aplicanți înainte de a aplica la un 

grant ERC, în scopul consolidării profilului și a viziunii în cercetare, într-un mediu de 

cercetare competitiv. 

Visiting Research Fellowships: 

● sunt disponibile prin intermediul agențiilor naționale sau regionale de finanțare; 

                                                           
1 https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities 
2 https://euraxess.ec.europa.eu/ 
3 https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities/ERC-for-Ukraine-research-jobs 
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● acoperă toate costurile vizitei de cercetare, inclusiv salariul, călătoria și costurile de 

subzistență; 

● după finalizarea acestei burse, beneficiarul trebuie să depună o propunere de grant 

ERC într-un termen specificat în acordul de finanțare. 

Cine poate să aplice? 

Condițiile variază în funcție de cerințele fiecărei agenții naționale sau regionale de finanțare și 

de posturile disponibile în echipele de cercetare ERC. 

În prezent sunt în desfășurare următoarele programe de burse pentru vizite in cercetare: 

● România (București) Universitatea Politehnica București (UPB) 

● Croația, Croatian Science Foundation (HRZZ) 

● Estonia, Estonia Research Council (ETag)  

● Flandra (Belgia), Research Foundation Flanders (FWO) 

● Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSFG) 

● Italia,  National Research Council  (CNR) 

● Republica Serbia  Ministry of Education, Science and Technological Development of 

the Republic of Serbia (MoESTD) 

● Republica Slovacă, Slovak Academy of Sciences (SAS) și Pavol Jozef Safarik 

University in Kosice (UPJS) 

● Slovenia, Slovenian Research Agency (ARRS) 

Cum se aplică? 

● Locurile vacante în proiectele finanțate de ERC sunt disponibile în urma apelurilor ERC 

destinate Investigatorilor Principali (PI), pentru a-și exprima interesul de a găzdui burse 

pentru vizite în cercetare. ERC trimite apoi fiecărei agenții de finanțare o listă cu 

Investigatorii Principali sau echipe interesate de această oportunitate, cu o descriere 

a proiectelor lor; 

● Ca aplicant pentru o astfel de oportunitate, în primul rând trebuie verificată eligibilitatea 

pentru unul dintre programele Visiting Research Fellowships, demarat de către o 

agenție de finanțare; 

● Aplicația se depune direct la o autoritate de finanțare care demarează un program de 

burse pentru vizite de cercetare; 

● În cazul acceptului, autoritatea pune la dispoziția aplicantului locurile disponibile în 

cadrul echipelor care implementează un grant ERC; 

● Aplicantul va contacta Investigatorul Principal pentru a-și exprima intenția de a lucra 

în echipa de cercetare a proiectului ERC; 
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● În cazul în care aplicantul și Investigatorul Principal au convenit asupra detaliilor, 

Instituția Gazdă va trimite (în numele Investigatorului Principal) autorității de finanțare, 

o „scrisoare de intenție” sau o „scrisoare de sprijin”, pentru ca aplicantul să solicite 

finanțare; 

● Autoritatea de finanțare, poate ulterior finanța bursa pentru vizita în cercetare a 

aplicantului. 

3. ERC MENTORING INITIATIVE 

Obiectiv 

● Creșterea calității aplicațiilor trimise de către cercetătorii din țările în care nivelurile de 

participare și ratele de succes ale propunerilor de proiecte la apelurile ERC, au fost 

până acum modeste1.  

Principii generale 

● ERC Mentoring Initiative este disponibilă prin intermediul autorităților 

naționale/regionale din EU MS/AC4, ale căror cereri de mentorat au fost acceptate de 

ERC; 

● Sprijinul ERC constă în identificarea beneficiarilor de granturi ERC și a foștilor membri 

de  panel care ar putea servi ca mentori externi pentru programele naționale de 

mentorat;  

● Autoritățile naționale/regionale relevante ar trebui să specifice volumul de lucru 

preconizat precum și compensațiile potențiale ale mentorilor externi; ERC nu va 

compensa mentorii externi și nici costurile legate de această inițiativă. 

● Prezența mentorilor în lista furnizată de ERC este asimilată doar cu acordul acestora 

de a fi contactați de către autoritățile naționale/regionale și/sau NCP, și nu reprezintă 

un angajament al acestora de a participa la un anumit program ERC Mentoring 

Initiative demarat de către o autoritate națională/regională; 

● ERC Mentoring Initiative trebuie să fie în conformitate cu regulile ERC privind 

conflictele de interese (de ex., excluderea membrilor activi de panel de la participarea 

la această inițiativă); pentru experții independenți ERC, se vor aplica regulile și codul 

de conduită ERC în vigoare; 

● Agențiile naționale/regionale trebuie să furnizeze anual, prin intermediul NCP-urilor, 

lista cercetătorilor sprijiniți prin această inițiativă și implicit mentorii acestora. 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-

country-participation_horizon-euratom_en.pdf ; *European Union Member State - Stat Membru din Uniunea 
Europeană, ** Associated Countries - Țări Asociate 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
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! Este important de menționat: 

● decizia de participare la programul ERC Mentoring Initiative revine fiecărui Investigator 

Principal și respectiv a fiecărui fost membru de panel, care o fac pe bază pur voluntară; 

● inițiativa de mentorat va fi gestionată de autoritatea / organizația națională sau regională; 

● costurile suplimentare ale implementării acestui program trebuie să fie acoperite integral 

de promotorii săi. 

 

Cine poate să aplice? 

● Această inițiativă vizează autoritățile de finanțare din EU MS/AC care organizează la 

nivel național/regional sesiuni practice pentru potențialii aplicanți preselectați, în scopul 

pregătirii unei propuneri de proiect ERC de succes, permițându-le astfel să obțină, 

înainte de depunerea unei propuneri de proiect ERC, un feedback științific pertinent 

asupra propunerii lor sau sprijin în desfășurarea de mock interviews; 

● Programul nu este destinat să deservească organizațiile individuale de cercetare; 

● Condițiile de eligibilitate pentru Investigatorii Principali care pregătesc o propunere de 

proiect ERC variază în funcție de cerințele fiecărei autorități naționale/regionale de 

finanțare și respectiv în funcție de potențialii mentori identificați de ERC. 

În prezent, sunt în desfășurare următoarele inițiative de mentorat ERC: 

● Cipru - Research and Innovation Foundation (RIF) 

● Republica Cehă - Czech National Expert Group (NEG) for the ERC  

● Estonia - Estonian Research Council (ETAg) 

● Ungaria - Hungarian Academy of Sciences (MTA) 

● Italia - National Research Council (CNR) 

● Malta - Malta Council for Science and Technology (MCST) 

● Polonia - National Centre for Research and Development (NCBR), National Science 

Centre (NCN) and the Foundation for Polish Science (FNP) 

● Slovacia - Horizon National Office - Slovak Centre of Scientific and Technical 

Information (CVTI SR) 

● Turcia - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 
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Cum se aplică? 

Autoritățile naționale/regionale de finanțare 

● Autoritățile naționale/regionale care doresc să beneficieze de această inițiativă trebuie 

trebuie să depună propunerea de participare prin intermediul ERC NCP; 

● ERC NCP trebuie să trimită propunerea în numele autorităților naționale/regionale la 

adresa: ERC-MENTORING-INITIATIVE@ec.europa.eu. 

● Autoritățile naționale/regionale responsabile pentru inițiativa de mentorat trebuie să 

coordoneze participarea la această inițiativă ERC prin intermediul Punctelor Naționale 

de Contact (NCP), care vor servi drept contact principal în relația cu ERC; 

● Propunerea  de participare trebuie să cuprindă maxim 2 pagini și trebuie să includă: 

● Informații generale autoritatea națională/regională și despre tipul de sprijin 

oferit potențialilor aplicanți la un grant ERC; 

● Motivația pentru participarea la aceasta inițiativă de mentorat. 

Investigatorii Principali 

● Investigatorii Principali care pregătesc o propunere de proiect ERC pot trimite întrebări 

specifice despre cum pot să obțină mentorat pentru propunerea lor de proiect ERC la 

autoritățile naționale/regionale care demarează o astfel de inițiativă; 

● Fiecare autoritate națională/regională își setează propriile criterii precum și procedura 

de selecție a Investigatorilor Principali, ERC nu intervine în acest proces. 

4. REFERINȚE 

1. Pagina oficială European Research Council dedicată oportunităților adiționale de 

finanțare ERC 

https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities 

 

2. Pagina oficială a platformei EURAXESS 

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

 

3. Pagina oficială European Research Council dedicată oportunităților adiționale de 

finanțare ERC – locuri de muncă pentru Ucraina 

https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities/ERC-for-Ukraine-research-jobs 

 

4. Țări participante la Programul cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont Europa 2021-

2027 

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

2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf 

 

 

mailto:ERC-MENTORING-INITIATIVE@ec.europa.eu
https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities/ERC-for-Ukraine-research-jobs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
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