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MARIE CURIE ACTIONS FOR MOLDOVA
Indeed, Marie Curie Actions is Global Pro-

gram for international cooperation. So far, thro-
ugh this research program were funded more 
than 130 nationalities, research organizations 
participating from over 70 countries. The pri-
mary objective of these activities is to stimula-
te the quantity and quality of human resources 
involved in research and to promote research 
as an attractive career. We aim to attract peo-
ple to engage in Europe research work. MCA 
is an important element of employment and ex-
cellent conditions of training and work in the 
Recruitment Code. We are happy that Moldova 
has recently signed The European Charter for 
Researchers and The Code of Conduct for the 
Recuitment of Researchers.

- Onoraţi oaspeţi, doamnelor şi domnilor! 
Am o plăcere enormă să mă afl u astăzi aici şi să 

vorbesc despre Marie Curie Actions  (Acţiunile Ma-
rie Curie), unul dintre programele specifi ce ale Pro-
gramului Cadru 7. În conformitate cu planurile de 
dezvoltare ştiinţifi că din Europa până în anii 2020, 
sunteţi bineveniţi la activităţile PC7. În această or-
dine de idei,  aş vrea sa vă explic care sunt oportu-
nităţile de fi nanţare ale PC7 şi Marie Curie Actions 
(MCA) pentru Republica Moldova.

Voi începe cu o privire generală asupra acestui 

program, care înseamnă un anumit tip de pregăti-
re, de mobilitate şi de dezvoltare a carierei pentru 
cercetători. Face parte din Programul Cadru pen-
tru dezvoltare şi cercetare de mulţi ani şi de 15 ani 
avem aceasta marcă de Marie Curie Actions. 

În cadrul PC7 dispunem de 9 la sută din buget, 
bani care sunt subordonaţi programelor înaintate de 
persoane. Noi cuprindem  aspecte variate legate de 
cariera de cercetare. Finanţarea este destinată cerce-
tătorilor afl aţi la toate etapele, începând cu studiile 
de doctorat. Astfel noi cuprindem posibilităţi varia-
te pentru cercetările din Europa.

Obiectivul primordial al acestor activităţi este 
de a stimula cantitatea şi calitatea resurselor uma-
ne implicate în domeniul cercetării şi de a promova 
cercetarea ca pe o carieră atractivă. Ne propunem  
să atragem oameni care să se implice şi să lucre-
ze în domeniul cercetărilor în Europa. Un element 
important al MCA este ocuparea forţei de muncă şi 
condiţiile excelente de angajare şi de lucru, în baza 
Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetători-
lor. Suntem fericiţi că Moldova a semnat de curând 
acest Cod. 

Voi vorbi în continuare despre principalele ca-
racteristici ale Acţiunilor Marie Curie. În primul 
rând, suntem deschişi pentru toate domeniile din 
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ştiinţă. Nu există direcţii predefi nite. De aceea, pu-
teţi aplica şi promova toate ideile dvs. inovaţionale, 
pentru a fi  fi nanţaţi în cadrul acestui program. Cu-
vântul cheie pentru MCA este – mobilitatea, care 
presupune în sine nu doar mobilitatea între ţări, ci şi 
între diverse domenii de activitate, precum industria 
şi mediul academic, de exemplu, făcându-le să coo-
pereze între ele şi să propună proiecte inovaţionale 
noi.  

Trebuie menţionat faptul că MCA este cel mai 
extins program pe plan internaţional din cadrul PC7. 
Până acum, am fi nanţat cercetători de mai mult de 
130 de naţionalităţi, participând organizaţii de cer-
cetare din peste 70 de ţări. Deci, MCA este într-ade-
văr un Program global de cooperare internaţională. 
Ne bucură faptul că din ce în ce mai mult se observă 
interesul de participare a industriei şi a întreprinde-
rilor mici şi mijlocii, precum şi dorinţa acestora de 
a coopera cu mediul academic, universităţile şi cen-
trele de cercetare.

Astfel, oportunităţile de fi nanţare oferite de 
MCA cuprind întreaga planetă şi generează posibi-
lităţi de cooperare nu doar cu ţările din Europa, ci 
şi cu cele din afara ei. Până în prezent, am urmărit 
creşterea cererii de participare a Moldovei în MCA, 
am primit 25 de aplicaţii care includ organizaţii din 
Moldova, dintre care şase au fost de mare succes. 
Deci, am fi nanţat, cu 368 000 euro, şase proiecte 
moldoveneşti, dintre care patru participă şi la pro-
gramul IRSES. Alte proiecte din Moldova, partici-
pante la IRSES, sunt acum la etapa negocierii de a 
fi  implicate în PC7.

Este de menţionat şi faptul că programul de luc-
ru pentru 2013 se va începe cu accesul la o gamă 
de servicii europene care nu sunt strict ataşate de 
Acţiunile Maria Curie, dar în general de întregul 
program PC7 şi persoanele implicate vor benefi cia 
de aproximativ 200 000 de euro.

Un alt aspect semnifi cativ este că IRSES dove-
deşte un mare interes pentru mobilitatea lunară, deci 

la moment, au fost fi nanţate mai mult de 180 luni de 
mobilitate între Moldova şi ţările UE, acesta fi ind 
un bilanţ relativ de mobilitate a ţărilor UE, un înce-
put bun pentru o cooperare mai prosperă în viitor.

Pe lângă programul IRSES, sunt şi cercetători 
moldoveni implicaţi în alte acţiuni din programul 
MCA. E vorba de tinerii cercetători, candidaţi la 
doctorat.

Am mai accentuat faptul că IRSES este un pro-
iect foarte interesant pentru Moldova, fapt care se 
vede din acţiunile organizaţiilor moldoveneşti care 
aplică la acest proiect. Din moment ce Moldova este 
ţară asociată, apare o cale diferită de aplicare şi im-
plicare la aceste acţiuni. Până acum, dumneavoas-
tră puteaţi face schimb de cercetări  şi cercetători în 
cad rul ţării voastre şi între ţările UE. Oricum, apar 
noi posibilităţi de a rămâne deschişi pentru IRSES, 
acest lucru presupune în sine ideea că puteţi face 
schimb cu alte ţări din sfera spaţiului european sau 
ţări ne asociate, ceea ce înseamnă că puteţi preco-
niza schimbul de personal cu alte ţări-partenere din 
est, cum ar fi  Ucraina sau cu alte ţări care au semnat 
Acordul pentru Ştiinţă şi Tehnologie, de exemplu 
Rusia, SUA, Canada. 

Bazându-vă pe experienţa din cadrul programu-
lui IRSES, puteţi începe de asemenea să aplicaţi la 
alte activităţi MCA, precum „Host-driven”, aceasta 
însemnând consorţiul diferitor organizaţii din  afara 
programului. Una dintre aceste acţiuni este reţeaua 
de formare iniţială (ITN) – pregătirea tinerilor cer-
cetători pentru doctorat. Aici se poate aplica pentru 
a stimula formarea în conformitate cu orientările 
principale existente în UE, aceasta presupunând în-
curajarea mobilităţii şi transferul de cunoştinţe.

Din discursul ţinut la evenimentul de lansare 
ofi cială a statutului Republicii Moldova 

de ţară asociată la PC7.
Chişinău, 27 ianuarie 2012

Eveniment


