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Ref. : Premiul Marie Curie 2007 

 
Stimată/Stimate (titlu) (nume), 

Îmi revine plăcerea de a vă informa că, prin decizia sa din (data), Comisia Europeană 
v-a selecţionat pentru acordarea unui premiu Marie Curie de 50 000 €. După cum ştiţi, 
aceste premii au fost create pentru a-i omagia public pe cercetătorii care au beneficiat 
în trecut de sprijin pentru formare şi mobilitate din partea Comunităţii şi care, ulterior, 
au atins nivelul de excelenţă pe plan ştiinţific. 

Vă rog să îmi permiteţi să vă felicit cordial pentru această distincţie. În conformitate 
cu dispoziţiile deciziei, sunteţi rugat să confirmaţi acceptarea acestui premiu prin 
contrasemnarea unei copii a prezentei scrisori şi returnarea ei către  
 
(Şef de unitate) 

Prin aceasta confirmaţi, de asemenea, acordul dumneavoastră de a informa Comisia, 
la cererea acesteia, cel mai târziu în termen de doi ani de la acceptarea distincţiei, cu 
privire la evoluţia carierei dumneavoastră, prin transmiterea unui scurt raport, care să 
includă o parte care să poată fi publicată, în conformitate cu orientările anexate. 
Totodată, confirmaţi acordul dumneavoastră de a participa la evenimente publice la 
care prezenţa dumneavoastră se consideră potrivită, în calitate de laureat al premiului, 
precum şi având în vedere activităţile de cercetare pe care le-aţi întreprins cu sprijin 
din partea Comunităţii.  

Odată ce vom fi primit din partea dumneavoastră confirmarea acceptării, vă vom 
transmite o invitaţie la ceremonia de decernare a premiilor care va avea loc la (dată, 
loc), ocazie cu care vă va fi înmânat premiul de către reprezentantul Comisiei 
Europene, în prezenţa preşedintelui şi membrilor Marelui Juriu. În cazul în care 
solicitaţi acest lucru, Comisia este în măsură să vă ramburseze, în conformitate cu 



normele în vigoare, cheltuielile (transport şi diurnă) legate de participarea 
dumneavoastră la ceremonia de premiere. 

 

În încheiere, doresc să vă atrag atenţia asupra orientărilor anexate, legate de 
evenimentele publice la care, aşa cum se menţionează mai sus, veţi fi invitat să 
participaţi. 

Cu deosebită considerație, 

 
(nume).  
Director General 

Pentru acceptare: 
(semnătura beneficiarului) 
 
 
 
 
 
 
 
În anexă:  1. Orientări privind Premiile Marie Curie  

2. Orientări privind evenimentele publice pentru laureaţii premiului Marie 
Curie 

3. Sinteza raportului de evaluare 
 

 


