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Viziune, misiune, scop

Viziune & Ambiție

Creșterea participării comunității academice din

România în programul ERC.

ERC

Scop

Stabilirea unor relații de lucru colegiale și

profesioniste cu întreaga comunitate academică din

România în vederea participării cu mai multe șanse

de succes în programul ERC.

Misiune

Informare, asistență și suport pentru creșterea

participării cu mai multe șanse de succes în

programul ERC.

Valori

Respect, colegialitate, sprijin, promptitudine,

integritate, etică, loialitate.
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Probleme și provocări

În perioada ianuarie - iunie 2022 am lucrat cu toți beneficiarii de granturi ERC din România. Am organizat și o masă

rotundă cu aceștia și ofițerul de program ERC (EC), pentru a identifica și analiza problemele și provocările

întâmpinate în pregătirea, depunerea, evaluarea și implementarea granturilor ERC în România.

Mai jos este lista acestor provocări, determinate de diferite cauze.

Probleme, provocări ERC identificate în perioada ianuarie - iunie 2022

1: Suport inadecvat la nivel instituțional pentru aplicanți, inclusiv pentru motivarea acestora

să aplice.

2: Nu există suficiente informații aprofundate pentru aplicanți privind propunerea,

evaluarea și implementarea proiectelor.

3: Suport insuficient pentru pre-evaluarea propunerilor de proiect ERC precum și pentru

etapa de interviu. De exemplu, nu există suport adecvat pentru aplicanți în stadiul 2 de

evaluare, ei își pierd încrederea. Chiar dacă au un punctaj A (și sunt pe lista de rezervă) sau

un punctaj B, aceștia nu au suport adecvat instituțional (de ex. în cazul ERC like,

competițiile naționale nu sunt organizate cu regularitate, nu există un calendar clar al

competițiilor naționale) pentru a continua. Aplicanții nu știu cum este mai bine, să

redepună la ERC sau să aplice la ERC like.

4: Asistență insuficientă pe partea de training pentru potențialii aplicanți.

5: Interacțiune sporadică cu grupuri mici de potențiali aplicanți.

6: Relația de lucru cu potențialii aplicanți nu este mereu continuă, bazată pe încredere,

profesionalism, colegialitate, reciprocitate.
7: Aplicanții își pierd curajul, încrederea de a redepune propunerea de

proiect.

8: Suport insuficient / inadecvat pentru implementarea proiectului ERC

pe partea: financiară, logistică, infrastructură.

9: La implementarea proiectelor ERC, beneficiarii se confruntă cu

foarte multe probleme birocratice, care uneori implică mai multe

ministere, iar aceștia așteaptă ajutor din partea NCP pentru

direcționare sau punere în legătură.

10: Suport insuficient pentru oportunitățile adiționale de finanțare ERC:

11: Cercetătorii nu sunt motivați să aplice din diferite cauze:

12: Informații și suport insuficiente despre finanțarea grupurilor de

Investigatori Individuali în cadrul granturilor ERC de tip Synergy.

Mentoring Initiative

Visiting Research Fellowships (la acest moment, există doar la

UPB).

lipsă track record adecvat

lipsă suport instituțional

lipsă suport  adecvat NCP

lipsă încredere.

Raport de activitate ERC ianuarie - iunie 2022 | 25 iulie 2022

02

Obiective ERC
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Ianuarie - Iunie 2022

Obiectiv 1

Creșterea gradului de informare a

comunității știițifice despre oportunitățile

de finanțare ERC.

Obiectiv 2

Îmbunătățirea activității de asistență și

suport pentru propuneri de proiecte

ERC.

Obiectiv 3

Stabilirea, dezvoltarea și menținerea

unor relații de lucru colegiale și

profesionale cu comunitatea științifică.

20%

50%

30%

Alocare activități (pondere)
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Obiectiv 1

Creșterea gradului de informare a comunității știițifice despre oportunitățile de finanțare ERC.

Obiectiv 2

Îmbunătățirea activității de asistență și suport pentru propuneri de proiecte ERC.

Obiectiv 3

Stabilirea, dezvoltarea și menținerea unor relații de lucru colegiale și profesionale cu

comunitatea științifică.

Alocare timp obiective ianuarie - iunie 2022

47.1%

35.3%

17.6%

Obiectiv 1 (35.3%) Obiectiv 2 (47.1%) Obiectiv 3 (17.6%)

03 Obiective ERC
Ianuarie - Iunie 2022

Rezultate ianuarie - iunie 2022
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NCP

ERC

Acțiuni de
informare

Asistență
și sprijin

propuneri

Materiale
suport

Acțiuni de
training

15 Emails +
Documentație anexată

1 Eveniment

4 Info-Emails

50 Q&A

7 Materiale
NCP

8 Întâlniri și
discuții

1 Eveniment
training -
participanți:

înregistrați 408
activi 287

1173 vizualizări
pagini site

8 Întâlniri și
discuții

Pre-check
1 propunere

2 Materiale EC

Bază date proiecte
ERC în H2020

(12 proiecte)

1 Contact EC - ofițer de program ERC
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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.
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Materiale suport, acțiuni, soluții

Ianuarie - Iunie 2022

Asistență și suport
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Eveniment de training ERC (înregistrați 408, participanți
287)
Materiale suport (ghiduri, sinteze, fișe de instrument)
Întâlniri și discuții individuale
Emailuri cu documentație anexată
Răspunsuri la întrebări (Q&A)
Suport pregătire propunere ERC ADG
Schemă oportunități adiționale ERC
Site ERC updatat
Contact direct ofițer de program ERC

Informare și diseminare

Eveniment de informare ERC (participanți 13)
Info-Email lunar
Emailuri cu documentație anexată
Site ERC updatat
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Materiale suport, acțiuni, soluții

Ianuarie - Iunie 2022
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https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/fisa-instrument-de-
finantare-granturi-erc-de-

sinergie-syg

https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/fisa-instrument-de-
finantare-granturi-erc-
pentru-cercetatori-

debutanti-stg-si-in-faza-de-
consolidare-cog

https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/ghid-de-depunere-
propunere-de-proiect-erc-

partea-a

https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/ghid-oberview-erc

https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/fisa-instrument-de-
finantare-granturi-erc-
pentru-cercetatori-cu-

experieneta-adg

https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/fisa-instrument-de-
finantare-granturi-erc-

proof-of-concept

https://ncp.uefiscdi.ro/res
ources/ghid-cum-aplic-erc-

adg
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https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-
uefiscdi

06 - 07

Analize

Lecții învățate

Pentru a dezvolta o strategie coerentă, realistă și

fezabilă pentru programul ERC, am vrut să

identific și apoi să analizez principalele probleme

și provocări, atât din perspectiva NCP, cât și a

potențialului aplicant.

Analiză SWOT
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Ianuarie - Iunie 2022

01 02

03 04

Lipsa unui canal sau a unei strategii de

comunicare cu potențialii aplicanți.

Lipsa informațiilor aprofundate pentru

aplicanți privind propunerea, evaluarea

și implementarea proiectelor.

NCP deține un rol important în realizarea

obiectivelor și impactului programului
ERC.

Comunicare colegială, promptă, amabilă

și profesionistă.

Existența de materiale suport atât

interne (NCP) cât și integrate (EC).

Furnizarea de servicii de asistență

profesioniste.

Construirea unui mediu eficient de

comunicare.

NCP ERC reprezintă o rută de

identificare a nevoilor și a problemelor

cu care se confruntă potențialii

aplicanți.

Gradul scăzut de sprijin al NCP

comparativ cu cel primit de aplicanții
din alte țări.

Lipsa practicilor instituționale de

susținere a excelenței științifice

(universităţi, institute de cercetare).

S W

TO

Existența de materiale suport atât interne (NCP) cât și

integrate (EC).

Primirea unui feedback pozitiv referitor la evenimentele ERC

organizate.

Apartenența la Unitatea NCP@UEFISCDI ce oferă servicii

de asistență profesioniste, având un rol cheie în realizarea

obiectivelor și impactului programului Horizon Europe.

Este implicată principala autoritate relevantă din România

din domeniul cercetării și inovării.
Ambiția de a adauga valoare acţiunilor

şi iniţiativelor potenţialilor aplicanți.

Conectarea cu alte NCP-uri ce oferă

suport pentru alte programe din cadrul

Horizon Europe.

Lipsa încrederii potențialilor aplicanți într-un sistem

instituționalizat de sprijin și asistență profesionistă.

Lipsa experienței NCP și lipsa participării la training-uri

specializate pe program.

Lipsa unui follow-up din partea aplicanților.

Lipsa unei mase critice de cercetători și a unei infrastructuri

adecvate favorabile derulării cercetării de frontieră.

Nevoia comunității științifice de consolidare a capacității de

excelență științifică.

Bugetul generos oferit de ERC.

Pentru NCP reprezintă fundamentarea și consolidarea unei

cariere într-un mediu dinamic profesionist.

Lipsa conştientizării nevoii de sprijin. 

Lipsa suportului instituțional pentru

oportunitățile adiționale de finanțare ERC

(universităţi, institute de cercetare).

Lipsa culturii excelenței științifice, lipsa

unui sistem de recompensă deschis și

bazat pe merit.

Lipsa programelor de dezvoltare a carierei

științifice și a perspectivei de carieră în

cercetare pe termen lung.

Nivel scăzut de investiții în cercetare.

Salarii scăzute pentru cercetătorii de top.
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Analiză Obiective - Rezultate
Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor planificate în perioada ianuarie - iunie 2022
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Obiectiv 1

Creșterea gradului de informare a

comunității știițifice despre oportunitățile

de finanțare ERC.

Obiectiv 2

Îmbunătățirea activității de asistență și

suport pentru propuneri de proiecte

ERC.

Obiectiv 3

Stabilirea, dezvoltarea și menținerea

unor relații de lucru colegiale și

profesionale cu comunitatea științifică.

90% Progres Obiectiv 1

110% Progres Obiectiv 2

70% Progres Obiectiv 3
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Lecții învățate
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În pofida finanțării competitive pe care o oferă ERC, încrederea cercetătorilor români de a aplica la acest program este scăzută, numărul

aplicațiilor realizate de către Investigatorii Principali din România sau de către cei din străinătate, care au aplicat cu o Instituție Gazdă din

România, fiind scăzut în comparație cu cel realizat de către Investigatorii Principali din alte țări. 

În urma analizei activității desfășurate în perioada Ianuarie 2022 – Iunie 2022, au fost identificate principalele probleme pe programul

ERC, s-au stabilit cauzele lor și ulterior s-au propus acțiunile corective corespunzătoare.

Sursele principalelor probleme identificate pe programul ERC au fost categorizate ca fiind: Instituționale, NCP, Potențialul aplicant

Din analiza principalelor probleme identificate pe programul ERC, s-au concluzionat următoarele:

organizarea de evenimente cu părțile interesate naționale pentru a promova practicile instituționale de susținere a

excelenței științifice;

organizarea de grupuri de experți (beneficiari de granturi ERC, membri sau foști membri de paneluri) în scopul

acordării de suport  pentru scrierea proiectelor ERC;

organizarea de întâlniri cu evaluatori/foști membri de panel și potențiali aplicanți la programul ERC (fizic, on-line,

hibrid);

organizarea de evenimente de informare și training pe grupuri regionale privind oportunitățile de finanțare ERC;

Aderarea României la ERC Mentoring Initiative.

Trebuie pus accentul și pe creșterea vizibilității acțiunilor întreprinse de ERC NCP și implicit trebuie identificate părțile

interesate care ar putea avea un efect amplificator/multiplicator asupra vizibilității și activității desfăsurate de NCP;

Lipsa încrederii cercetătorilor de a aplica la un astfel de program poate avea mai multe cauze: 

lipsă track record adecvat atât domeniului de cercetare cât și stadiului de carieră pentru ERC;

lipsă suport adecvat NCP;

neatractivitatea mediului de cercetare din Romania;

lipsa culturii excelenței științifice;

lipsa unui sistem de motivare și susținere pentru potențialii aplicanți ERC la nivel instituţional (universităţi, institute de

cercetare);

lipsa programelor de dezvoltare a carierei științifice și a perspectivei de carieră de cercetare pe termen lung;

salarii scăzute pentru cercetătorii de știință de top.

S-a remarcat lipsa sprijinului instituțional atât pentru potențialii aplicanți cât și pentru beneficiarii de granturi ERC;

Activitatea NCP ERC trebuie canalizată spre creșterea numărului, a calității și implicit a ratei de succes a propunerilor depuse,

prin:

Deși rezultatele estimate și indicatorii de performanță aferenți au

fost realizați integral (în unele cazuri înregistrându-se indicatori

suplimentari față de cei preconizați inițial), trebuie identificate în

continuare cu rigurozitate nevoile potențialilor aplicanți și ulterior

aplicate modalitățile de impulsionare și de stimulare a cercetătorilor

români să îndrăznească să scrie și să aplice la ERC.
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Moving ahead...
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Pentru perioada iulie - decembrie 2022, urmăresc următoarele

obiective:

Obiectiv 1: Stabilirea de mecanisme concrete de asistență și sprijin

pentru impulsionarea aplicațiilor ERC.

Obiectiv 2. Stabilirea de canale directe și specifice de lucru cu

potențiali aplicanți și experți.

Obiectiv 3. Informarea și diseminarea comunității științifice asupra

oportunităților ERC.

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3
0

10

20

30

40
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NCP@UEFISCDI

Contact

NCP ERC

UEFISCDI

+40 21 308 0543 

laura.chirila@uefiscdi.ro 

www.ncp.uefiscdi.ro/erc

NCP@UEFISCDI

Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, Cercetării și 

Inovării

Str. Frumoasa 30

010987

București

https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-de-depunere-propunere-de-proiect-erc-partea-a
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-oberview-erc
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-pentru-cercetatori-debutanti-stg-si-in-faza-de-consolidare-cog
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-de-sinergie-syg
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-pentru-cercetatori-cu-experieneta-adg
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-erc-adg
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-proof-of-concept
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-de-sinergie-syg
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-pentru-cercetatori-debutanti-stg-si-in-faza-de-consolidare-cog
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-de-depunere-propunere-de-proiect-erc-partea-a
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-oberview-erc
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-pentru-cercetatori-cu-experieneta-adg
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/fisa-instrument-de-finantare-granturi-erc-proof-of-concept
https://ncp.uefiscdi.ro/resources/ghid-cum-aplic-erc-adg
https://ncp.uefiscdi.ro/erc-ncp-uefiscdi

