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Acțiuni Marie Skłodowska-

Curie (MSCA)

Prezentare generală
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Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) reprezintă

programul de referință al Uniunii Europene pentru educația

doctorală și formarea postdoctorală prin cercetare-inovare.

Ele contribuie la excelenţa în cercetarea, stimulând crearea

locurilor de muncă, creșterea și investițiile, oferind

cercetătorilor noi cunoștințe și competențe. Ele încurajează

cooperarea în cercetare transfrontalieră, sectoare și

discipline.

MSCA sunt parte a programului cadru Orizont Europa (HE),

Pilonul I – Excelență științifică.

MSCA finanțează proiectele de excelenţă în orice domeniu de

cercetare, inclusiv proiecte care abordează provocările legate

de climă și mediu. Noua Cartă verde a MSCA (MSCA Green

Charter) încurajează comportamentele durabile, activitățile de

cercetare și managementul în conformitate cu Pactul Ecologic

European (European Green Deal).

Obiectivele MSCA

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie finanțează cercetarea și

inovarea de excelenţă și oferă cercetătorilor din toate

etapele carierei noi cunoștințe și abilități, prin mobilitate

transfrontalieră și expunere la diferite sectoare și

discipline. MSCA ajută la consolidarea capacității Europei

de cercetare și inovare prin investiții în carierele pe termen

lung ale cercetătorilor de excelență.

MSCA finanțează, de asemenea, dezvoltarea unor

programe de excelenţă de pregătire doctorală și

postdoctorală și proiecte de cercetare colaborativă la nivel

mondial. Procedând astfel, se obține un impact structurant

asupra instituțiilor de învățământ superior, centrelor de

cercetare și organizațiilor non-academice.

MSCA promovează excelența și stabilește standarde

pentru educația și formarea cercetătorilor de înaltă

calificare, în conformitate cu Carta europeană a

cercetătorilor (European Charter for Researchers) și cu

Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (Code

of Conduct for the recruitment of researchers).

Instrumente de finanțare în Orizont Europa

MSCA a lansat următoarele instrumente în programul Orizont

Europa:

Doctoral Networks (DN)

Postdoctoral Fellowships (PF)

Staff Exchanges (SE)

COFUND

MSCA and Citizens
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01.

Rețele Doctorale
(DN)

1. Obiectiv

Obiectivul rețelelor doctorale este de a implementa programe

de doctorat prin parteneriate între organizații din diferite

sectoare din Europa și nu numai, pentru a forma doctoranzi

cu înaltă calificare, a stimula creativitatea, a spori capacitățile

de inovare și a crește şansele de angajare ale acestora pe

termen lung.

2. Impact

Implementarea acțiunii contribuie la obținerea următoarelor

beneficii:

Pentru doctoranzi

Noi abilități și competențe transferabile  în activitatea de

cercetare, care conduc la îmbunătățirea angajabilității și

a  perspectivelor în  carieră în interiorul și în afara

universității;

Noi cunoștințe care permit conversia ideilor în produse și

servicii, unde este relevant;

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 (C&I).

Pentru organizațiile participante

Calitate, relevanță și sustenabilitate îmbunătățite ale

programelor de pregătire doctorală și acordurilor de

îndrumare;

Cooperare sporită și transfer de cunoștințe între sectoare

și discipline;

Integrarea sporită a activităților de formare și cercetare

între organizațiile participante;

Capacitate C&I sporită;

Internaționalizare și atractivitate sporite;

Feedback regulat cu privire la rezultatele cercetării în

formare și educație în cadrul organizațiilor participante.
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3. Condiții de participare

Rețelele de doctorat sunt deschise consorțiilor

internaționale de universități, instituții de cercetare,

întreprinderi, IMM-uri și alte organizații non-academice.

Candidații care doresc să aplice pentru posturi de doctorat în

cadrul rețelelor de doctorat trebui să aplice pentru proiectele

finanțate din rețeaua de doctorat, consultând posturile lor

vacante publicate la nivel internațional, inclusiv pe portalul

EURAXESS.

Consorțiul include cel puțin trei entități juridice

independente, fiecare stabilită într-un alt stat membru al

UE sau într-o țară asociată Orizont Europa, și cu cel

puțin una dintre ele stabilită într-un stat membru al UE.

În cazul în care niciuna dintre acestea nu are dreptul de a

acorda o diplomă de doctor, o universitate sau un

consorțiu/grup de instituții academice/de cercetare

îndreptățite să acorde o diplomă de doctor trebuie adăugate

la proiect ca partener asociat sau partener asociat legat de

un beneficiar.
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4. Tipuri de rețele doctorale

Pe lângă rețelele doctorale standard, au fost introduse două

tipuri specifice de doctorate:

1. Doctorate industriale. Acestea pregătesc doctoranzi care

doresc să-și dezvolte abilitățile și să iasă din mediul

academic, în special în industrie și afaceri. Participanții

individuali trebuie să fie înscriși într-un program de doctorat și

coordonați  în comun de partenerii academici și non-

academici.

2. Doctorate standard. Acestea oferă un tip de colaborare

internațională, intersectorială și interdisciplinară extrem de

integrată în formarea doctorală, care conduce la o diplomă de

doctorat în co-tutelă  sau mai multe diplome de doctorat

acordate de instituțiile participante. Candidații la doctorat

trebuie să fie înscriși într-un program comun și să fie

coordonați în co-tutelă.
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5. Finanțare

Toate domeniile științifice  de cercetare pot fi finanțate, iar

rețelele de doctorat pot dura până la 4 ani. Durata fiecărei

burse este între 3 și 36 de luni.

Fiecare beneficiar trebuie să recruteze cel puțin un doctorand

și poate organiza detașări pentru el oriunde în lume.

Finanțarea pentru recrutarea de cercetători suplimentari este

propusă ca un stimulent pentru doctoratele industriale și

comune.

UE oferă sprijin fiecărui cercetător recrutat sub formă de:

o alocație de subzistență;

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.
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02.

Burse Postdoctorale
(PF)

1. Obiectiv

Obiectivul Burselor postdoctorale este de a sprijini cariera

cercetătorilor și de a promova excelența în cercetare.

Acțiunea Burse postdoctorale vizează cercetătorii care dețin

un doctorat şi care doresc să-și desfășoare activitățile de

cercetare în străinătate, să dobândească noi competențe și

să-și dezvolte cariera. Această acțiune îi ajută pe cercetători

să câștige experiență în alte țări, alte  discipline și sectoare

non-academice.

2. Impact

Implementarea acțiunii contribuie la obținerea următoarelor

beneficii:

Pentru bursierii postdoctorali susținuți

Noi abilități și competențe transferabile  în activitatea de

cercetare, care conduc la îmbunătățirea angajabilității și

perspectivele 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 va spori și extinde

impactul activității de cercetare și inovare.

Pentru organizațiile participante

Alinierea sporită a condițiilor de muncă pentru cercetători

în conformitate cu principiile stabilite în Carta Europeană a

Cercetătorilor (European Charter for Researchers) și în

Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (Code

of Conduct for the Recruitment of Researchers);

Creșterea calității și sustenabilității formării și îndrumării în

activitatea de cercetare;

Creșterea atractivității globale, a vizibilității și a reputației

organizațiilor participante;

Capacitate C&I și rezultate sporite în cadrul organizațiilor

participante; transfer de cunoştinţe îmbunătățit;

Feedback regulat cu privire la rezultatele cercetării în

formare și educație în cadrul organizațiilor participate.
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3. Condiții de participare

Cercetătorii interesați pot depune o aplicație (propunere de

proiect)  împreună cu o organizație gazdă, care poate fi o

universitate, instituție de cercetare, întreprindere, IMM-uri sau

altă organizație cu sediul într-un stat membru al UE sau într-o

țară asociată cu Orizont Europa. Toate disciplinele sunt

eligibile pentru burse postdoctorale, inclusiv domeniile de

cercetare acoperite de Programul de cercetare și formare

Euratom (Euratom Research and Training Programme).

Cercetători interesați de PF:

ar trebui să aibă o diplomă de doctor la data limită de

depunere a cererilor; solicitanții care și-au susținut cu

succes teza de doctorat, dar care nu au primit încă în mod

oficial titlul de doctor, vor fi, de asemenea, considerați

eligibili pentru a aplica;

trebuie să aibă maximum opt ani de experiență în

cercetare, de la data acordării titlului de doctor; anii de

experiență în afara cercetării și pauzele de carieră nu vor

lua în considerare la maximumul de mai sus și nici anii de

experiență în cercetare în țări terțe, pentru rezidenții pe

termen lung ai statelor membre ale UE sau țărilor asociate

cu Orizont Europa care doresc să se reintegreze în

Europa;

trebuie să respecte regulile de mobilitate: nu trebuie să fi

locuit sau desfășurat activitatea principală (muncă, studii

etc.) în țara beneficiarului (pentru Bursele postdoctorale

europene) sau organizația gazdă pentru faza de ieșire

(pentru Bursele postdoctorale globale) pentru mai mult de

12 luni în cele 36 de luni, imediat înainte de termenul

limită al apelului.
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4. Tipuri burse doctorale

Bursele postdoctorale pot avea loc fie în Europa (adică într-

un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu Orizont

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

Europa:

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 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

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.
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5. Finanțare

Beneficiarul care primește finanțare UE trebuie să recruteze

cercetătorul pentru întreaga perioadă a bursei.

UE oferă sprijin cercetătorului recrutat sub formă de:

o alocație de subzistență;

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.
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03.
Schimb de
personal (SE)

1. Obiectiv

Acțiunea Schimb de personal finanțează schimburi

internaționale și intersectoriale pe termen scurt ale membrilor

personalului implicați în activitățile de cercetare și inovare ale

organizațiilor participante. Scopul este de a dezvolta proiecte

durabile de colaborare între diferite organizații din sectoarele

academic și non-academic (în special IMM-uri), cu sediul în

Europa și nu numai. Personalul beneficiază de noi cunoștințe,

abilități și perspective de dezvoltare a carierei, în timp ce

organizațiile participante își cresc capacitățile de cercetare și

inovare.

2. Impact

Implementarea acțiunii contribuie la obținerea următoarelor

beneficii:

Pentru personalul implicat

Noi abilități și competențe transferabile  în activitatea de

cercetare, care conduc la îmbunătățirea angajabilității și

perspectivele de carieră în interiorul și în afara

universității;

Cunoștințe și idei inovatoare transformate în produse,

procese și servicii;

Mentalitate antreprenorială ce testează idei noi și

inovatoare;

Expunere internațională sporită care duce la rețele și

oportunități extinse;

Capacități sporite de conectare și comunicare cu mediul

științific, precum și cu publicul larg care va spori și extinde

impactul activității de cercetare și inovare.

Pentru organizațiile participante

Modalităţi inovatoare de cooperare şi transfer de

cunoştinţe între sectoare şi discipline;

Rețele și colaborare internaționale, interdisciplinare și

intersectoriale consolidate și extinse;

Capacitate C&I sporită.
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3. Condiții de participare

Personalul finanțat de Schimbul de personal trebuie

să îndeplinească următoarele condiţii:

pot fi cercetători în orice etapă a carierei, de la doctoranzi

la cercetători postdoctorali, precum și personal

administrativ, tehnic sau managerial implicat în activități de

cercetare și inovare;

poate fi de orice naționalitate;

trebuie să fie implicat în, sau să aibă legătură cu, activități

de cercetare și inovare în organizație cu cel puțin o lună

înainte de detașare;

trebui să se întoarcă la organizație după detașare, pentru

a-și transmite cunoștințele și a încuraja colaborarea.

Schimburile de personal sunt destinate consorțiilor

internaționale de universități, instituții de cercetare,

întreprinderi, IMM-uri și alte organizații non-academice,

ce trebuie să includă:

cel puțin trei organizații din trei țări diferite, dintre care

două trebuie să fie situate într-un alt stat membru al

UE sau într-o țară asociată cu Orizont Europa;

peste acest minim, este posibilă participarea organizațiilor

din orice țară;

dacă toate organizațiile participante sunt din același sector

(academic sau non-universitar), cel puțin una trebuie să fie

dintr-o țară terță neasociată.

Membrii personalului sunt selectați de organizațiile lor pentru

a participa la schimburile planificate.
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4. Finanțare

Proiectele de schimburi de personal pot dura până la 4 ani.

Grantul finanțează mobilitatea membrilor personalului detașat

de la o lună la un an. Personalul implicat trebui să se

întoarcă la organizațiile proprii după detașare, pentru a putea

realiza transferul de cunoștințe dobândite în cadrul acțiunii

(proiectului).

Personalul detașat primește:

o indemnizație suplimentară (pentru călătorie, cazare,

costuri de ședere), care se adaugă salariului plătit de

organizația proprie;

o alocație pentru nevoi speciale, dacă este cazul.

În plus, este prevăzută și finanțare pentru:

activități de cercetare, formare și creare de rețele;

costuri de management și indirecte.
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04.

COFUND

1. Obiectiv

MSCA COFUND co-finanțează programe de doctorat noi sau

existente și scheme de burse postdoctorale cu scopul de a

aplica cele mai bune practici ale MSCA, inclusiv formarea în

cercetare internațională, intersectorială și interdisciplinară,

precum și mobilitatea internațională și trans-sectorială a

cercetătorilor în toate etapele carierei lor.

2. Impact

Implementarea acțiunii contribuie la obținerea următoarelor

beneficii:

Pentru doctoranzi sau cercetători postdoctorali

Abilități și competențe aprofundate și transferabile legate

de activitatea 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 experiență interdisciplinară,

intersectorială și internațională;

Capacități sporite de conectare și comunicare cu mediul

științific, precum și cu publicul larg care va spori și extinde

impactul activității de cercetare și inovare.

Pentru organizațiile participante

Creșterea calității și sustenabilității formării în activitatea

de cercetare;

Creșterea atractivității globale, a vizibilității și a reputației

organizațiilor participante;

Capacitate C&I și rezultate sporite în cadrul organizațiilor

participante;

Contribuția sporită a organizațiilor participante în

ecosistemele socio-economice locale, regionale și/sau

naționale;

Feedback regulat cu privire la rezultatele cercetării în

formare și educație în cadrul organizațiilor participante.
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3. Condiții de participare

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.

Tipurile de organizații care pot aplica în cadrul COFUND sunt:

entităti guvernamentale;

autorităţile regionale;

agenţii de finanţare;

universități;

organizaţii de cercetare;

întreprinderi.
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4. Tipuri de proiecte COFUND

Există 2 tipuri de proiecte COFUND:

1. Programe de doctorat 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.

2. Programe postdoctorale finanțează burse individuale de

formare în cercetare avansată și de dezvoltare a carierei

pentru cercetătorii postdoctorali.
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5. Finanțare

Proiectele COFUND trebui să dureze până la 5 ani și ar

trebui să recruteze cel puțin 3 cercetători.

Finanțarea COFUND ajută organizațiile gazdă să asigure

pentru fiecare cercetător sprijinit:

o sumă fixă   (indemnizație 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.

Un beneficiar poate primi maximum 10 milioane € per

apel.
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05.

MSCA și cetățenii

1. Obiectiv

Obiectivul acțiunii MSCA și Cetăţenii este de a aduce

cercetarea și cercetătorii mai aproape de publicul larg, cu

accent în special pe familii, elevi și studenți. Astfel, se

organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni, un eveniment

de comunicare și promovare a cercetării, care are loc în

statele membre ale UE și în țările asociate cu Orizont Europa.

În fiecare an, în ultima vineri din septembrie, Noaptea

Cercetătorilor Europeni face știința accesibilă tuturor, prin

activități care combină educația cu divertismentul, cum ar fi

expoziții, experimente practice, spectacole științifice, jocuri,

concursuri, chestionare și multe altele.

Începând cu edițiile 2022-2023, Noaptea Cercetătorilor

Europene va promova și activitățile Cercetătorilor în Școli

(Researchers at Schools) pe tot parcursul anului. Prin

aducerea unor cercetători de top în școli, va permite

profesorilor și elevilor să discute subiecte importante, cu care

se confruntă societatea, cum ar fi schimbările climatice,

dezvoltarea durabilă, sănătatea sau nutriția.

2. Impact

Implementarea acțiunii contribuie la obținerea următoarelor

beneficii:

Sporirea implicării cetățenilor în cercetare și inovare;

Creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului

larg cu privire la importanța și beneficiile C&I și impactul

său concret asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor;

Difuzarea și promovarea proiectelor de cercetare de

excelență în Europa și în afara acesteia;

Creșterea interesului tinerilor pentru carierele științifice și

de cercetare;

O mai bună înțelegere a politicilor și programelor Uniunii

Europene în rândul publicului larg;

Sprijinirea profesorilor în dezvoltarea unei abordări

științifice în jurul temelor prioritare și crearea unei

oportunități de învățare pentru elevi printr-o interacțiune

directă cu cercetătorii.
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3. Condiții de participare

Noaptea Cercetătorilor Europeni poate fi organizată fie de un

singur beneficiar, fie de mai multe organizații care

constituie un parteneriat la nivel regional, național sau

internațional.

Entitățile juridice eligibile pentru finanțare UE (adică pentru a

fi beneficiari) sunt cele stabilite într-un stat membru al UE sau

într-un stat asociat cu Orizont Europa. Condiția minimă este

participarea unei singure persoane juridice.

Profilurile organizațiilor care pot participa includ:

organizații de cercetare (publice/private);

companii;

autoritati publice;

muzee științifice;

fundaţii;

organizaţii media.
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4. Finanțare

Noaptea Cercetătorilor Europeni oferă finanțare pentru

acoperirea cheltuielilor legate de organizarea evenimentelor,

care pot dura până la 2 zile: pot începe vineri și pot

continua în ziua următoare. De asemenea, pot fi organizate

pre-evenimente, înainte de evenimentul principal, și post-

evenimente conexe, cum ar fi întâlniri de încheiere sau

evenimente la scară mică.

De obicei, activitățile sunt structurate în jurul a 4 pachete de

lucru:

campanie de conștientizare;

activitati din timpul evenimentului propriu-zis;

evaluarea impactului;

management

Sunt incluse și activitățile „Cercetători în Școli”, care aduc

cercetătorii pentru interacțiunea directă cu profesorii și elevii.

Costurile eligibile vor lua forma unor contribuții forfetare.
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06.

Definiții

Sector Academic (Academic sector)

Sector academic reprezintă instituții publice sau private de

învățământ superior care acordă diplome academice,

organizații publice sau private de cercetare non-profit și

organizații internaționale europene de cercetare (IERO)

Sector non-academic (Non-academic sector)

Sector non-academic reprezintă orice actor socio-economic

care nu este inclus în sectorul academic și care îndeplinește

cerințele Regulilor de participare Orizont Europa

Partenerii asociați (Associated partners)

Partenerii asociați sunt entități care participă la acțiune, dar

fără dreptul de a percepe costuri sau de a solicita contribuții.

Aceștia contribuie la implementarea proiectului, dar nu

semnează acordul de finanțare. Partenerii asociați nu pot

angaja cercetătorii în cadrul proiectului.  Partenerii asociați

trebuie să prezinte o scrisoare de angajament în propunere

pentru a asigura participarea lor reală și active în cadrul

acţiunii. Implicarea oricărui partener asociat pentru care nu

este prezentată o astfel de dovadă de angajament nu va fi

luată în considerare în timpul evaluării.

Partenerii asociați legați de un beneficiar (Associated

partners linked to a beneficiary)

Partenerii asociați legați de un beneficiar sunt organizații cu

un buget stabilit sau o legătură juridică cu beneficiarul, care

nu se limitează la acţiunea finanţată și nici nu este creată

special pentru implementarea acesteia. Aceste entități

implementează sarcini în cadrul acţiunii finanţate descrise în

Anexa 1 a acordului de finanţare, și anume găzduirea și

formarea profesională a cercetătorilor în rețele de doctorat și

burse postdoctorale și găzduirea și detașarea personalului în

schimburile de personal.  Partenerii asociați legați de un

beneficiar nu au dreptul de a solicita contribuții unitare și nu

pot angaja cercetătorul în cadrul acţiunii.
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În plus, aceștia trebuie să îndeplinească condițiile de

eligibilitatepentru participare și finanțare aplicabile

beneficiarului de care sunt legați. Tipul de legătură și

implicarea unor astfel de entități trebuie să fie descrise în

mod clar în propunere și vor fi analizate, ca parte a evaluării.

Beneficiarii (Beneficiaries)

Beneficiarii sunt persoane juridice care semnează acordul de

finanţare (fie direct, fie printr-un formular de aderare) și au

responsabilitatea pentru buna implementare a acțiunii. Ei

contribuie direct la implementarea activităților de cercetare,

transfer de cunoștințe și formare profesională. În funcție de

tipul de acțiune MSCA, aceasta implică recrutarea,

supravegherea, găzduirea, formarea profesională sau

detașarea cercetătorilor sau gestionarea și/sau finanțarea

programelor.

Partenerii de implementare (Implementing partners)

Partenerii de implementare înseamnă terți care primesc

sprijin financiar din partea beneficiarului și implementează

programele MSCA COFUND Doctorale sau Postdoctorale.

Partenerii de implementare pot angaja cercetători.

Interdisciplinaritate (Interdisciplinarity)

Interdisciplinaritatea înseamnă integrarea de informații, date,

tehnici, instrumente, perspective, concepte sau teorii din

două sau mai multe discipline științifice.
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Surse

1. Ghidul general al programului HORIZON Europe 2021-2022, Marie Skłodowska-Curie Actions
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 programului HORIZON Europe 2021-2022
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-
europe_en
3. Pagina oficială Marie Skłodowska-Curie 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
4. Pagina oficială a MSCA Green Charter
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/green-charter
5. Pagina oficială A European Green Deal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
6. Pagina oficială a The European Charter for Researchers
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
7. Pagina oficială a The Code of Conduct for Recruitment
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code
8. Pagina oficială a EURAXESS
https://euraxess.ec.europa.eu/
9. 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
10. Pagina oficială a European Research Executive Agency
https://rea.ec.europa.eu
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