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CONFERINŢE/SEMINARII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

INTRODUCERE 
Art. 1 Scopul acestei metodologii este de a reglementa modul de realizare și de raportare a 

mobilităților doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat beneficiari ai burselor POSDRU prin proiectul 

“SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”, derulat în perioada aprilie 2014 – 

octombrie 2015, către echipa de management şi echipele de implementare a proiectului. 
 

PRINCIPII GENERALE  
Art. 2 Pe durata contractelor de studii doctorale şi a cercetărilor postdoctorale există 

posibilitatea finanţării participării la conferințe naţionale şi internaționale.  

Art. 3 Participarea la conferințe/seminarii științifice pentru care se solicită decont este 
permisă doar la cele organizate în state membre UE. 

Art. 4 Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat pot solicita finanţare din fondurile proiectului în 

limita sumelor aprobate care pot fi utilizate numai pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi de 

cazare, cu respectarea prevederilor H. G. nr. 518 din 10 iulie 1995 actualizată și a Ordinului 
1117/2170/august 2010 privind cheltuielile eligibile in cadrul POSDRU (publicat in M.O., Partea 
I, nr.596/23 august 2010). Alte eventuale cheltuieli vor fi suportate de către beneficiar (doctorand 

sau cercetător postdoctorat).  

Art. 5 Este interzisă dubla finanţare a activităţilor decontate prin proiect. 
 

ETAPELE PROCESULUI DE OBȚINERE A SPRIJINULUI FINANCIAR 
Art. 6 Pentru a putea beneficia de sprijinul financiar prin proiectul “SOCERT. Societatea 

cunoaşterii, dinamism prin cercetare”, POSDRU/159/1.5/S/132406, necesar deplasării la 

conferințe/seminarii științifice, doctorandul/cercetătorul postdoctorat trebuie să aibă în vedere 

următoarele aspecte legate de alegerea manifestării ştiinţifice la care solicită să participe: 

a) manifestarea ştiinţifică trebuie să se înscrie în domeniul de cercetare al doctorandului/ 

cercetătorului cercetării postdoctorat; 

b) manifestarea ştiinţifică trebuie să fie organizată într-una din ţările membre UE; 

c) articolele/lucrările incluse în programul manifestării ştiinţifice pot fi publicate în volumul 

conferinţei. 

Art. 7 În cazul participării, conform contractului de studii semnat, doctorandul/cercetătorul 

postdoctorat este obligat să specifice în subsolul articolului/lucrării faptul că a beneficiat de sprijinul 

oferit prin proiectul de burse doctorale/burse pentru cercetări postdoctorale POSDRU. Formula de 

mulţumire este standard, versiunea în limba română şi alte variante (în mai multe limbi de circulaţie 



 

 

   
 

internaţională) se pot regăsi, la cerere, pe site-ul proiectului www.socert.usv.ro. Obligaţia utilizării 

acestei formule revine doctorandului/cercetătorului postdoctorat pentru lucrările publicate în perioada 

în care este bursier POSDRU. 
 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII 
LA CONFERINȚE/SEMINARII ȘTIINȚIFICE 

Art. 8 Doctorandul/cercetătorul postdoctorat va completa un formular tip (cerere) pentru 

participare la conferințe/seminarii științifice naţionale/internaţionale cu finanțare din fondurile 

disponibile în cadrul proiectului (ANEXA 1).  

Art. 9 Cererea va fi avizată de către responsabilul financiar/asistentul financiar şi secretar. 

Art. 10 Dosarul de participare la o manifestare ştiinţifică naţională/internaţională, în vederea 

obţinerii avizului favorabil din partea echipei de management/implementare a proiectului, va cuprinde 

următoarele documente: 

1. Cerere sprijin financiar (ANEXA 1) 

2. Declaraţia pe propria răspundere (ANEXA 3) 

3. Informare referitoare la revista/modalitatea de publicare a articolului/lucrării care va fi 

prezentată în cadrul conferinței/seminarului științific; 

4. Rezumatul (abstractul) articolului/lucrării trimise organizatorilor conferinței/seminarului științific 

şi copie după informarea de acceptare; 

5. Programul detaliat al conferinţei/seminarului științific. 

Art. 11 Dosarul participării la conferința/seminarul științific va fi depus cu 15 zile înainte de 

plecare la asistentul manager/secretar (în cazul partenerilor). 

Art. 12 În cazul unui aviz favorabil, doctorandul/cercetătorul postdoctorat va demara 

formalităţile necesare pentru obţinerea Dispoziţiei Rectorului/Directorului (ANEXA 2). 

 
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA CHELTUIELILE DE DEPLASARE  
Art. 13 Doctorandul/cercetătorul postdoctorat va ține cont de următoarele observații: 

a) Cheltuieli eligibile: 
 cazarea; 
 transportul. 

b) Cheltuieli neeligibile: 

 diurna; 
 taxa de participare. 



 

 

   
 

Art. 14 Plafonul maxim decontabil, aferent cheltuielilor de cazare pentru deplasările în 

străinătate, este prevăzut în HG 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.  

           Art. 15 Deplasarea poate fi efectuată cu mijlocul de transport ales de către beneficiari şi în 

funcţie de costurile implicate: avion, tren, microbuz/autocar, autoturism personal. 

Atenţie:  
1. biletele de tren vor fi însoţite de factură fiscală; 

2. în cazul deplasării cu autoturismul personal, solicitantul va depune la dosar bonuri de 

alimentare cu carburant auto care acoperă toată distanţa parcursă (bonuri de combustibil 

din perioada efectuării deplasării a căror valoare însumată să constituie 7,5 litri/100 km x 

număr de kilometri efectuaţi). 

 
DECONTAREA DEPLASĂRII 
Art. 16 În vederea întocmirii și depunerii decontului financiar, doctorandul/cercetătorul 

postdoctorat este responsabil să solicite şi să păstreze toate documentele legate de cheltuielile 

efectuate, după cum urmează: 

• Dispoziţia Rectorului (obținută pe baza Cererii pentru Dispoziţia Rectorului); 

• pentru transport: bilet de tren şi factură fiscală / bilet de autobuz / bilet de avion + factură şi 

chitanţă + tichetele de îmbarcare / bonuri de combustibil care acoperă toată distanţa 

parcursă; 

• pentru cazare: factura de la hotel/ agenţia de turism. 
Art. 17 Documentele pentru decontul financiar se depun la responsabilul 

financiar/asistentul financiar în maxim 5 zile de la întoarcerea în localitate/țară prin 
completarea ordinului de deplasare. La fiecare ordin de deplasare se vor atașa documentele 

justificative aferente cheltuielilor efectuate (inclusiv agendă/program, alte dovezi ale prezenţei la 

eveniment -  fotografii relevante etc.). 

 
DISPOZIŢ I I  FINALE 
Art. 18 Prezenta metodologie a fost elaborată de către expertul cooperare împreună cu 

echipa de implementare din cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin 

cercetare”. Prezenta metodologie poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din 

implementarea proiectului. 



 

 

   
 

  
ANEXA 1 

 
Către Echipa de Implementare 

 
 

Vizat responsabil financiar/ asistent financiar,     Vizat secretar, 

__________________________________   _______________________________ 

 

 

 

Subsemnatul(a) _____________________________________, doctorand / cercetător 

postoctorat, membru al grupului ţintă în cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, 
dinamism prin cercetare”, POSDRU/159/1.5/S/132406,  solicit prin prezenta  sprijin financiar 

pentru a participa la [se va menţiona titlul conferinţei, locaţia] 

_______________________________________________________________________________, 

în perioada _______________________________[zz.ll.aaaa-zz.ll.aaaa]. 

 

Această deplasare face parte din programul de cercetare și a fost comunicată 

experților îndrumare doctorat / tutorat postdoctorat. 

 

Data,                               Semnătura 

___________________      ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

ANEXA 2 
 

 
 
 

Documente tipizate pe baza cărora se va obţine Dispoziţia Rectorului  
(în cazul beneficiarului) 

 
 
 

Nr.crt. Document Conţinut 

1 Cerere pentru 
Dispoziţia Rectorului 
 

Data şi locul exact de desfăşurare a conferinţei, scopul 

deplasării, modalităţi de finanţare (în cazul beneficiarului, 

cererea tip de la Departamentul de Relaţii Internaţionale 

poate fi descărcata și de pe site-ul 

http://www.usv.ro/calitate/formulare_usv.php) 

 

2 CERERE sprijin 
financiar (ANEXA 1) 

Cerere prin care doctorandul solicită sprijin financiar din 

bugetul proiectului POSDRU  

3 Declaraţie pe propria 
răspundere (ANEXA 3) 

Evitarea dublei finanţări  

4 Programul conferinţei Programul ştiinţific detaliat al conferinţei, în momentul când 

acesta devine disponibil. 

 



 

 

   
 

ANEXA 3 
 
 
 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________, doctorand / cercetător 

postoctorat, membru al grupului ţintă în cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, 
dinamism prin cercetare”, POSDRU/159/1.5/S/132406, declar pe proprie răspundere că pentru 

deplasarea mea la ____________________________________________________________ 

[denumirea conferinţei, locaţia] care va avea loc în perioada ______________________________, 

nu beneficiez de alte surse financiare decât cele menţionate în Cererea pentru emiterea Dispoziţiei 

Rectorului/Directorului.  

 

 

Data,                                           Semnătura, 

_______________       ____________________ 


