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Moldova in MSCA

Number of MD researchers 
funded by MSCA: 80

Number of MD organisations in 
MSCA: 12 (in 9 projects)

EU budget awarded to MD 
organisations: 1.5 EUR million

H2020 Horizon Europe

Number of MD organisations in 
MSCA: 6 (in 4 projects)

EU budget to be awarded to 
MD organisations so far: nearly 
1 EUR million

Close to 50 foreign researchers came to Moldovan during RISE/Staff Exchanges but no researchers from 
other actions;

No Moldovan organisations in Individual Fellowships under H2020 and no successful proposal under 
Postdoctoral Fellowships 2021 in HE.

ANCD



Rețelele doctorale MSCA își propun să pregătească doctoranzi creativi, antreprenoriali,
inovativi și rezistenți, capabili să facă față provocărilor actuale și viitoare și să
transforme cunoștințele și ideile în produse și servicii pentru beneficii economice și
sociale.

Acestea vor spori atractivitatea și excelența formării doctorale în Europa. Ele vor dota
cercetătorii cu combinația potrivită de competențe legate de cercetare și transferabile și
le vor oferi perspective de carieră îmbunătățite atât în sectorul academic, cât și în cel
non-academic prin mobilitate internațională, interdisciplinară și inter-sectorială
combinate cu o mentalitate orientată spre inovație

30 May 2023: Launch of the call for proposals
28 November 2023: Deadline for submitting proposals

MSCA Doctoral Networks
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Urmăresc să îmbunătățească potențialul creativ și inovator al cercetătorilor care sunt
deja doctori în științe, și care doresc să dobândească noi competențe prin formare
avansată, mobilitate internațională, interdisciplinară și inter-sectorială.

Deschis pentru cercetători excelenti de orice naționalitate. Programul încurajează, de
asemenea, cercetătorii să lucreze la proiecte de cercetare și inovație în sectorul non-
academic și este deschis cercetătorilor care doresc să se reintegreze în Europa, celor
care sunt dezrădăcinați de conflicte, precum și cercetătorilor cu un potențial ridicat care
caută să-și reia carierele în cercetare.

•12 April 2023: Launch of the call for proposals
•13 September 2023: Deadline for submitting proposals

MSCA Postdoctoral Fellowships
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Bursele ERA oferă suport specific cercetătorilor de orice naționalitate pentru a-și desfășura
bursele într-o țară extinsă;

Creșterea atractivității pentru cercetători către entitățile din țările extinse, prin acordarea de
granturi competitive și răspândirea practicilor de lucru și angajare atractive;

Mai mulți cercetători postdoctorali atrași în țările ariei de extindere (widening), inclusiv membri ai
diasporei.

European Research Area (ERA) Fellowships
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Schimburile de personal MSCA promovează colaborarea internațională, inter-sectorială
și interdisciplinară inovatoare în cercetare și inovare prin schimbul de personal și
partajarea cunoștințelor și ideilor în toate etapele lanțului de inovare.

Programul stimulează o cultură comună de cercetare și inovare care susține și
recompensează creativitatea și antreprenoriatul și ajută la transformarea ideilor în
produse, servicii sau procese inovatoare.

Atenție: este deschis personalului de cercetare, tehnic, administrativ și de
management care sprijină activitățile de cercetare și inovare.

Deadline: 8 Martie 2023

MSCA Staff Exchanges
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• MSCA COFUND cofinanțează programe de doctorat noi sau existente și scheme de
burse postdoctorale cu scopul de a răspândi cele mai bune practici ale MSCA,
inclusiv instruirea internațională, inter-sectorială și interdisciplinară în cercetare,
precum și mobilitatea transnațională și intersectorială a cercetătorilor în toate
etapele carierei lor.

• Oferă finanțare complementară pentru programele de doctorat sau postdoctorat
gestionate de entități înființate în statele membre UE sau țările asociate la Orizont
Europa. Programele cofinanțate trebuie să urmeze bunele practici ale MSCA în ceea
ce privește recrutarea internațională și standardul minim de angajare pentru
cercetătorii recrutați, așa cum este descris în Carta europeană și Cod.

• 10 October 2023: Launch of the call for proposals
• 8 February 2024: Deadline for submitting proposals

MSCA COFUND

ANCD



Opportunities for widening countries

• Challenges to fully engage and uneven brain circulation

• MSCA offers support measures to widening countries:

 Dedicated support to NCPs

 MSCA Seal of Excellence

 ERA Fellowships
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