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Ce sunt MSCA?
1

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sunt programul
de referință al Uniunii Europene pentru
educația doctorală și formarea postdoctorală



Contribuie la cercetarea de excelență

Cercetare - inovare

Noi cunoștințe și experiențe, abilități, 

rețele și oportunități internaționale

Carieră

Cercetare transfrontalieră, intersectorială și 

interdisciplinară

Cooperare





2. Cui se adresează MSCA?

Doctoranzi
Cercetători postdoc

Personal cercetare-inovare
(Cetățeni)

Cercetători Organizații

Universități
Institute de cercetare

Companii



De ce aș vrea să aplic la MSCA în 
programul Orizont Europa?

P e nt ru
doct ora nz i /post doc/
pe rs ona l

•Abilități și competențe C&I 

aprofundate și transferabile

•Capacitate de angajare și

perspective de carieră

•Noi mentalități și abordări prin

experiențe interdisciplinare, 

intersectoriale și internaționale

•Creșterea atractivității globale, a 

vizibilității și a reputației

•Contribuția sporită a

organizațiilor participante în

ecosistemele socio-economice

locale, regionale și/sau naționale

P e nt ru  
organizaț i i



3. Unde pot să aplic în
programul MSCA?

Rețele Doctorale (DN)

Burse Postdoctorale (PF)

Schimb de Personal (SE)

COFUND

MSCA și Cetățenii

https://ncp.uefiscdi.ro

EURAXESS

EURAXESS



Cum  aplic la programele MSCA?

Rețele Doctorale
Min 3 organizații din 3 țări diferite 

(MS, AC)

Burse Postdoctorale
Cercetători

COFUND
1 organizație din MS sau AC

MSCA și Cetățenii
1 organizație sau consorțiu din MS, 

AC

Schimb de Personal
Min 3 organizații din 3 țări diferite 

(MS, AC)



Contact 
NCP@UEFISCDI

Rețele
doctorale 

(DN)

Burse 
postdoctorale 

(PF)

Schimb de 
personal 

(SE)
COFUND

MSCA și 
cetățenii

Universități (publice, private) X X X X X

Institute de cercetare (publice, 
private)

X X X X X

Industrie (companii) X X X X X

IMM / Start-up X X X X X

Alte organizații
(Autorități regionale/publice, 
entități guvernamentale, 
agenții de finanțare, organizații 
media, fundații, ONG)

X X X X X

Organizații



Contact 
NCP@UEFISCDI

Rețele
doctorale 

(DN)

Burse 
postdoctorale 

(PF)

Schimb de 
personal 

(SE)
COFUND

MSCA și 
cetățenii

Doctorand X X X

Cercetător post-doctoral
(max. 8 ani de la PhD)

X X X

Personal cercetare-inovare 
• Cercetători în orice etapă –

de la doctoranzi la 
cercetători post-doctorali

• Personal administrativ, 
managerial și tehnic care 
sprijină activitatea C&I 

X

Cercetători



Cum aplic la 
acțiunea Staff 
Exchange (SE)?

Contact 
NCP@UEFISCDI

De exemplu

Documentare→ Planificare→

(Schimb de Personal)

Deadline: 9 martie 2022 → Scriere→ Depunere



Documentare
Deadline? Eligibilitate? PIC? 

Cont EU Login? Topic?

Idee proiect (1 page)
Ce vreau să fac? Parteneri? 

Organizație-gazdă (PF)?

Part A
Administrativ /Declarații

Depunere
Min. 1 zi înainte de deadline

Part B
Secțiune 3 (WP) --> Secțiune 1 

(Excelență) --> Secțiune 2 (Impact)

https://ncp.uefiscdi.ro





4.

Experiențele
colegilor noștri
în proiecte
MSCA - SE

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Iași



2014
Sweden, Romania, 

Israel, Poland, 

Germany, Spain, 

Tunisia, Marocco, 

Columbia

2017
Sweden, Romania, 

Tunisia, Spain, 

France, US, 

Columbia, Algeria

2019
Germany, Romania, 

Italy, US, Ukraine

2016
Romania, Spain, 

France, Ukraine, 

Moldova

2019
Ireland, Romania, 

Czech Rep., Brazil, 

Japan

Dr. Alexandru Rotaru
rotaru.alexandru@icmpp.ro



Dr. Alexandru Rotaru
rotaru.alexandru@icmpp.ro

Extensive international experience for 

young researchers

Experience in industrial applications 

(SME partners)

Awareness for mobility in certain 

countries* *

Collaboration „test” for partners for future 
joint applications

Interdisciplinary experience gained

Flexible budget

EC help and facile reporting

Proposal preparation.... Time consuming, 
extensive work...

Unexpected risks (!) - e.g. COVID-19



SALARY RESEARCHER

during secondment

E l i g ib le  p r o jec t  e xp e nses

2100 Euro/secondment month

FOR THE HOST INSTITUTION

1800 Euro/secondment month 

for consumables

(e.g. chemicals)

FOR THE HOST INSTITUTION

700 Euro/secondment month

as indirect costs

SALARY RESEARCHER

basic salary at the host institution

Remains the same :) during secondments

Dr. Alexandru Rotaru
rotaru.alexandru@icmpp.ro



What we learned...

Dr. Alexandru Rotaru
rotaru.alexandru@icmpp.ro

The organisations in the consortium implement 
a joint R&I project by seconding and/or hosting 
staff members

SE projects must explore activities based on 
previous work but should go beyond and 
generate or strengthen long-term 
collaborations.



Proiecte MSCA în 
Horizon 2020

5





Universități

25%

20%

15%

28%

12%

Industrie

IMM

Institute de cercetare

AlteleProiecte românești în MSCA -
H2020



Nu doar Horizon 2020...
5





P1. Dezvoltarea sistemului 
național CD

1.1. Resurse Umane

PD - Cercetare postdoctorală

TE - Stimularea tinerelor echipe independente

MC - Mobilitate pentru cercetători

MCD - Mobilitate pentru cercetători cu 
experiență din diaspora

MCT - Mobilitate pentru tineri cercetători din 
diaspora

Număr proiecte
2016-2020



NCP@UEFISCDI
6

Resurse și instrumente



NCP@UEFISCDI

Informații - Apeluri, Condiții de 
participare .....
Ex. Info-email, Website

Materiale suport, Ghiduri, Fișe de 
instrument....

Ex. GEP, Ghid MSCA, etc.

Suport (advice) proposal design
Ex. Expertiză în evaluarea propunerilor în FP6, FP7, H2020, 
HEurope

Instrumente Partner Search
Ex. Baza de date BrainMap; Platforma Accelerate Romania; 

Asociații de SMEs și Start-ups



ncp.uefiscdi.ro

gep.uefiscdi.ro



brainmap.ro accelerate.gov.ro



What next?...
7

Material suport –Abordarea (integrarea) 
dimensiunii de gen în proiect (în activități 
de cercetare-inovare)

Material suport – Abordarea dimensiunii 
„Impact” („pathways to impact”) în 
proiect



20 Octombrie 2022

MSCA pentru SE și COFUND

12 Mai 2022

MSCA pentru DN și PF

Aprilie 2022 (?)
Iunie 2022 (?)

Webinar series
pentru colegii care au avut 
proiecte, care vor să aibă 

proiecte în MSCA + evaluatori 
MSCA



Q&A MSCA

Q. A researcher wants to apply to a Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA-
PF) together with an institution based in a country that is not associated to Horizon Europe. 
Is this possible?

A. Only legal entities established in an EU Member State (MS) or Horizon Europe Associated 
Country (AC) are eligible for funding under MSCA-PF. (!) Legal entities established in 
Switzerland are currently not covered by transitional arrangements.



Q&A MSCA

Q. Under Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral European Fellowships (MSCA-EF), how will 
the mobility rule be applied to periods of remote working/teleworking, when assessing 
eligibility?

A. In order to be eligible, the researcher cannot be in either of the two following situations:

• have resided in the country of the beneficiary for more than 12 months in the 36 months 

immediately prior to the call deadline,

• have carried out his/her main activity (work, studies, etc.) in the country of the 

beneficiary for more than 12 months in the 36 months immediately prior to the call 

deadline. Please take note that in case of remote work performed from country A for an 

employer located in country B, the place of main activity is considered as country B.



Q&A MSCA

Q. Under Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF), may a proposal that 
was rejected under a previous MSCA Postdoctoral Fellowship call be re-submitted?

A. Applicants will be allowed to re-submit a proposal that was rejected under the previous 

Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowship call, unless the proposal scored below 70%.



Q&A MSCA

Q. Under Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowships, can periods spent outside 
research be deducted from the calculation of research experience if my PhD was awarded 
more than 8 years prior to the call deadline?

A. The limit of 8-years full-time research experience at the call deadline is determined based 

on the date of award of the first PhD.

To be considered valid, extensions (for instance maternity leave, paternity leave, career 

breaks, research experience in non-associated third countries) MUST:

• fall between the date of the first PhD award and the call deadline (i.e. they don’t have to 

be in the 8 years immediately prior to the call deadline)

and

• fulfil the conditions indicated in the Work Programme and the Guide for Applicants.



• (NCP@UEFISCDI): Acțiuni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) – Overview

2022 /PDF/

• (NCP@UEFISCDI): Ghid „Cum aplic – MSCA SE” /PDF/

• (NCP@UEFISCDI): MSCA-Calls 2021-Frequently Asked Questions /PDF/

• (EC): Program de lucru MSCA 2021-2022 /PDF/

• (EC): Ghidul aplicantului MSCA /PDF/

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/actiuni-marie-sklodowska-curie-msca-overview-2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-msca-se-feb2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/msca-faq-calls-2021-feb-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
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/how-to-apply


• www.ncp.uefiscdi.ro

• ncp@uefiscdi.ro

http://www.ncp.uefiscdi.ro/
mailto:ncp@uefiscdi.ro
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