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Viziune
Creșterea participării comunității academice și de inovare din 
România în programul MSCA.

Misiune
Informare, asistență și suport pentru creșterea participării cu mai 
multe șanse de succes în programul MSCA.

Scop
Stabilirea unor relații de lucru colegiale și profesioniste cu 
întreaga comunitate, academică și non-academică, din România 
în vederea participării cu mai multe șanse de succes în programul 
MSCA.

Valori
Respect, colegialitate, sprijin, promptitudine, integritate, etică, 
loialitate.

Probleme și provocări

În perioada ianuarie - iunie 2022 am interacționat cu foarte multe persoane, atât în cadrul 
evenimentelor de informare și training, cât și prin discuții și întâlniri directe, din multe tipuri de 
organizații din România. Astfel, am putut identifica câteva probleme și provocări principale și 
cauzele acestora. Prin acțiunile realizate în perioada ianuarie-iunie 2022 (evenimente, 
materiale suport, Q&A, discuții și întâlniri, informări și asistență pentru propuneri de proiecte), 
am încercat să rezolv cel puțin o parte din aceste probleme și provocări asociate programului 
MSCA.
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NCP
Informare insuficientă privind oportunități de finanțare prin MSCA 
(<2022)
Suport insuficient pentru dezvoltarea propunerilor de proiecte 
(<2022)

MCID
Corelare insuficientă între programul MSCA și alte programe 
naționale (ex. Seal of Excellence)

Aplicant
Instituțiile din România nu sunt suficient de atractive pentru 
instrumentele MSCA PF/DN
Instituțiile din România nu au suficientă vizibilitate internațională 
pentru a intra în parteneriate MSCA

Identificate pentru programul MSCA în perioada ianuarie - iunie 2022

12.07.2022 NCP MSCA - Raport activitate ianuarie-iunie 2022

Obiectiv 1. Creșterea vizibilității instituțiilor din România pentru crearea de 
parteneriate MSCA

10% 15%
<2022 Sem. I - 2022

1. Promovare în rețeaua NCP 
MSCA prin EOI
2. Informare asupra platformei 
dedicate creării de parteneriate 
internaționale MSCA-NET
3. Creare baze de date proprii 
pentru instrumentele MSCA cu 
proiectele finanțate în H2020 
4. Stabilirea de contacte directe 
cu EC, MSCA-REA

Activități:

Obiectiv 2. Oferirea de asistență și suport profesionist pentru pregătirea de 
propuneri de proiecte MSCA

20% 60%
<2022 Sem. I - 2022

1. Acțiuni de training 
(evenimente, materiale suport)
2. Asistență și sprijin (informații 
apeluri, Q&A, discuții și întâlniri 
directe, contacte directe cu 
rețeaua NCP-MSCA, contacte 
directe EC, MSCA-REA)
3. Întâlniri și discuții directe cu 
potențiali aplicanți și beneficiari 
MSCA

Activități:

Obiective
Pentru programul MSCA în perioada ianuarie - iunie 2022
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Obiectiv 3. Stabilirea și dezvoltarea de relații de lucru colegiale și profesioniste cu 
comunitatea știintifică

15% 25%
<2022 Sem. I - 2022

1. Întâlniri și discuții cu 
potențiali aplicanți și beneficiari
2. Asistență și sprijin (informații 
apel, Q&A, pre-check propuneri)
3. Informare, diseminare, 
vizibilitate (evenimente online, 
info-emailuri, pagină site, știri 
postate)

Activități:

Alocare timp - obiective
ianuarie-iunie 2022

Obiectiv 1 (15%) Obiectiv 2 (60%) Obiectiv 3 (25%)

NCP

MSCA

Acțiuni de
informare

Asistență
și sprijin
propuneri

Materiale
 suport

Acțiuni
de

training

25 Emails + 
Documentație anexată

2 Evenimente 
online

3 Info-Emails

27 Q&A

1 EOI 

6 Materiale 
NCP

23 Întâlniri și 
discuții

2 Evenimente 
training - 
participanți:

înregistrați 603
activi 439

2904 vizualizări 
pagini site

23 Întâlniri și 
discuții

1 Pre-check 
propuneri / idei 

de propuneri

19 Materiale 
EC

Bază date proiecte 
MSCA în H2020 

(11350 proiecte, 
8450 parteneri)
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Contacte EC și rețea NCP - MSCA:

Head of Sector MSCA (REA)
Rețea NCP - MSCA 

Rezultate
Pentru programul MSCA în perioada ianuarie - iunie 2022
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Portofoliu materiale suport, acțiuni, 
soluții
În perioada ianuarie-iunie 2022, am 
dezvoltat acțiuni, materiale suport și 
soluții care să răspundă problemelor și 
provocărilor identificate și să contribuie 
la atingerea obiectivelor stabilite pentru 
acest interval.

Asistență și
sprijin

1. Promovare instituții din România în rețeaua NCP MSCA prin 
EOI
2. Informare asupra platformei dedicate creării de 
parteneriate internaționale MSCA-NET
3. Creare baze de date proprii pentru instrumentele MSCA cu 
proiectele finanțate în H2020
4. Stabilirea de contacte directe cu EC, MSCA (REA)
5. Oferire de informații referitoare la apeluri pentru 
elaborarea propunerilor de proiecte
6. Pre-check propuneri de proiecte
7. Răspunsuri la întrebări punctuale ale beneficiarilor primite 
prin email sau în cadrul evenimentelor
8. Întâlniri și discuții cu potențiali aplicanți și beneficiari

1. Organizare evenimente de training DN si PF cu 
participarea EC 
2. Elaborare materiale suport dedicate MSCA și cu caracter 
general

Training

1. Transmitere info-emailuri 
2. Organizare eveniment informare - overview 2022 MSCA 
3. Elaborare știri şi materiale suport pe site-ul NCP

Informare,
diseminare

Asistență și sprijin - 6 Materiale suport create (NCP)
- 19 Materiale suport integrate (EC)
- 5 Știri şi resurse platformă MSCA-NET
- 1 Propunere de proiect pre-check
- 25 Q&A via email
- 27 Q&A în cadrul evenimentelor online
- 5 Baze de date proprii pe instrumentele MSCA (DN, PF, 
SE, COFUND, MSCA&CITIZENS) cu proiectele finanţate în 
H2020 (11350 proiecte, 8450 organizații)
- Contact direct cu EC, Head of Sector, MSCA – REA
- Participare în rețeaua NCP-MSCA
- 1 EOI transmisă în rețeaua NCP-MSCA

Training
-  1 Eveniment training MSCA - DN și PF (19 mai 2022)     
              Participanți înregistrați:  258
              Participanți activi: 175
- 6 Materiale -resurse MSCA create NCP
- 19 Materiale-resurse MSCA integrate (EC)
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Informare, 
diseminare

-  23 Întâlniri și discuții cu potențiali aplicanți și 
beneficiari MSCA
- 1 Eveniment de informare - Overview MSCA 2022
               Participanți înregistrați: 345
               Participanți activi: 264
- 52 Răspunsuri la întrebări punctuale ale potențialilor 
aplicanți primite prin email sau în cadrul evenimentelor
- 3 Info-emailuri
- Menținere conținut și updatare pagini MSCA pe site-
ul NCP (2904 vizualizări în total)
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https://ncp.uefiscdi.ro/resources/a
ctiuni-marie-sklodowska-curie-
msca-overview-2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/g
hid-cum-aplic-msca-dn-apr2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/g
hid-cum-aplic-msca-pf-iulie2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/g
hid-cum-aplic-msca-se-mar2022

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/
msca-ppt-17feb2022 https://ncp.uefiscdi.ro/stiri-si-

evenimente/msca-doctoral-
networks-postdoctoral-fellowships

Materiale suport, acțiuni
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https://ncp.uefiscdi.ro/msca

Site - Pagina MSCA
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Analiză activitate

Lecții învățate

Pentru a dezvolta o strategie coerentă, realistă și fezabilă pentru programul MSCA, 
am vrut să identific și apoi să analizez principalele probleme și provocări, atât din 
perspectiva NCP, cât și a potențialului aplicant.

Concluzii

Informare 
oportunități MSCA

Suport pregătire 
propuneri

Promovare 
organizații

Comunicarea 
directă și continuă 
este esențială 
Feedbackul primit 
mă ajută în 
eficientizarea 
comunicării  

Răspunsul prompt și complet la întrebări a 
contribuit în mod semnificativ
Trainingul oferit, cu implicarea colegilor 
evaluatori și beneficiari de granturi MSCA, a 
adus valoare procesului de pregatire a 
propunerilor

Promovarea 
organizațiilor în 
rețeaua MSCA și pe 
platforma MSCA-
NET a ajutat la 
creșterea vizibilități 
organizațiilor 
pentru MSCA PF
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Analiză SWOT

STRENGTHS WEAKNESSES

THREATSOPPORTUNITIES

- NCP MSCA full time specializat
- Profesionalism, promptitudine, expertiză si 
experiență NCP
- Atitudine pozitivă, colegială, “interfață 
prietenoasă”
- Dorința sinceră de a oferi sprijin și informații 
utile
- Rețea europeană NCP-MSCA dedicată și 
foarte activă
- Traininguri NCP specializate în rețeaua NCP-
MSCA (acces via alt NCP oficial)
- Proiect european NCP MSCA-NET dedicat 
programului
- Predictibilitatea și periodicitatea lansării 
apelurilor MSCA
- Promovare eficientă (site dedicat, info-email)

- Absență nominalizare NCP oficial EC
- Lipsa unui acces direct la informații și 
training în rețeaua NCP MSCA 
- Lipsa unui contact direct cu membrii 
rețelei NCP MSCA

- Nevoia comunității academice și de 
inovare de informații și training
- Dorința comunității academice și de 
inovare de a participa la program și de a 
depune propuneri de proiect 

- Instituțiile din România nu sunt 
suficient de atractive pentru 
instrumentele PF/DN (dotare, know-how 
etc.) 
- Vizibilitate redusă a instituțiilor din 
România pentru a intra în parteneriate 
MSCA (SE, DN)
- Corelare insuficientă a programelor 
naționale cu MSCA (ex. COFUND, Seal of 
Excelence) 
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Analiză Obiective - Rezultate 
Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor planificate în perioada 
ianuarie - iunie 2022 pentru programul MSCA

Obiective planificate pentru perioada ianuarie - iunie 2022

Oferirea de asistență și 
suport prefesionist 
pentru pregătirea de 
propuneri de proiecte 
MSCA

Obiectiv 2

Creșterea vizibilității 
instituțiilor din 

România pentru 
crearea de parteneriate 

MSCA

Obiectiv 1

  Stabilirea și 
dezvoltarea de realții 

de lucru colegiale și 
profesioniste

Obiectiv 2

15%

60%

25%
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Grad de îndeplinire a obiectivelor în perioada ianuarie - iunie 2022

Creșterea vizibilității instituțiilor din 

România pentru crearea de 

parteneriate MSCA

Obiectiv 1
45%

Oferirea de asistență și suport 

prefesionist pentru pregătirea de 

propuneri de proiecte MSCA

Obiectiv 2

135%

Stabilirea și dezvoltarea de realții de 

lucru colegiale și profesioniste

Obiectiv 3
85%

12.07.2022 NCP MSCA - Raport activitate ianuarie-iunie 2022

Moving ahead....
În perioada următoare (iulie-decembrie 2022) îmi doresc:

să stabilesc canale de comunicare directe și eficiente și relații de lucru mai 
apropiate cu potențiali aplicanți MSCA
să ofer suport eficient și aprofundat pentru pregătirea propunerilor de proiecte MSCA
să contribui eficient la creșterea vizibilității instituțiilor din România pentru crearea 
de parteneriate MSCA

Pentru aceste obiective, îmi propun concentrarea activităților uzuale, de 
informare, asistență, suport și spijin, pe următoarele direcții:

50% Sprijin dezvoltare propuneri de proiecte

Stabilire grup de lucru MSCA

Acțiuni de informare și comunicare

Promovarea organizațiilor din România 
pentru crearea de parteneriate MSCA

10%

30%

10%
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Moving ahead....
Activități planificate pentru perioada iulie-decembrie 2022 (time planning):

50

10

30

10

Sprijin propuneri (50%) Grup de lucru (10%) Informare, comunicare (30%)

Promovare organizații (10%)

Contact MSCA

UEFISCDI 

021.308.05.43

https://ncp.uefiscdi.ro/msca

sabina.olaru@uefiscdi.ro

NCP@UEFISCDI
Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului 
Superior, Cercetării și Inovării
Str. Frumoasă 30, 010987, 
București

Sabina OLARU, PhD
NCP MSCA

UEFISCDI

NCP@UEFISCDI
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https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-msca-dn-apr2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-msca-pf-iulie2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/actiuni-marie-sklodowska-curie-msca-overview-2022
https://ncp.uefiscdi.ro/stiri-si-evenimente/msca-doctoral-networks-postdoctoral-fellowships
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/actiuni-marie-sklodowska-curie-msca-overview-2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-msca-dn-apr2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-msca-pf-iulie2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-msca-se-mar2022
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/msca-ppt-17feb2022
https://ncp.uefiscdi.ro/stiri-si-evenimente/msca-doctoral-networks-postdoctoral-fellowships
https://ncp.uefiscdi.ro/msca
https://ncp.uefiscdi.ro/msca

