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CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Art.1. Pentru sprijinul financiar în vederea participării la conferinţe internaţionale sunt eligibili
post-doctoranzii selectaţi în grupul ţintă al proiectului Cercetători competitivi pe plan european
în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE),
care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) Au realizat o lucrare acceptată spre prezentare la o conferinţă internaţională de prestigiu
din ţară şi/sau state membre ale Uniunii Europene;
b) Există documente doveditoare care să ateste acceptarea lucrării ştiinţifice (acceptul
lucrării din partea organizatorilor, programul conferinţei etc);
c) Lucrarea tratează o problematică care se încadrează în tematica cercetării post-doctorale;
d) Lucrarea ştiinţifică are specificată apartenenţa instituţională a autorului/autorilor în
universităţile din cadrul parteneriatului proiectului şi numele finanţatorului, – This work
was cofinaced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme
Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863,
Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic
Sciences. A Multi-regional Research Network, sau Această lucrare a fost cofinanţată din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea
de cercetare multiregională (CCPE)
Art.2. Susţinerea financairă în vederea participării post-doctoranzilor la conferinţe internaţionale
organizate în state membre ale Uniunii Europene se realizează în perioada 01.06.201430.09.2015. Se pot deconta numai cheltuielile de transport şi cazare, în limita plafonului alocat în
bugetul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863.
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CAPITOLUL II ORGANIZAREA PARTICIPĂRII CERCETATORILOR POSTDOCTORANZI LA CONFERINŢELE INTERNA IONALE DIN STATE MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE
Art.3. Etapele necesare pentru finanţarea participării post-doctoranzilor din cadrul proiectului la
conferinţele internaţionale din state membre ale Uniunii Europene sunt următoarele:
a) Completarea Referatului de oportunitate (Anexa 1) (un exemplar), conform modelului
disponbil pe pagina de web a proiectului;
b) Completarea unei Cereri de finanţare a participării la conferinţă (Anexa 2) (un exemplar),
avizată de tutore, conform modelului disponibil pe pagina de web a proiectului;
c) Încheierea unui Act adiţional la contractul de cercetare privind participarea la conferinţe
internaţionale din state membre ale Uniunii Europene (Anexa 3) (două exemplare), între
post-doctorand şi instituţia solicitantului, conform modelului disponibil pe pagina web a
proiectului;
d) Depunerea de către post-doctorand, personal, a documentelor mai sus amintite la sediul
proiectului, împreună cu acceptul lucrării din partea organizatorilor; cu cel puţin 15 zile
înainte de plecarea la conferinţă;
e) Participarea la conferinţă;
f) Decontarea cheltuielilor de transport şi cazare prin Biroul financiar al instituţiei
solicitante, dacă este cazul.
Art.4. Aprobarea decontului se va face pe baza prezentării documentelor justificative aferente
deplasării şi a dovezii privind susţinerea lucrării în cadrul conferinţei (se recomandă solicitarea
unui document justificativ în acest sens emis de către instituţia organizatoare a conferinţei, în
cazul în care organizatorii nu acordă participanţilor certificat de participare în acest sens).
Art.5. Din bugetul proiectului nu se decontează cheltuielile de transport şi cazare pentru
participanţii la conferinţe organizate în localitatea de domiciliu al acestora.
Art.6. În cazul cercetatorilor post-doctoranzi suspendaţi de la plata bursei, decontarea
cheltuielilor aferente participării la conferinţe internaţionale în statele membre ale Uniunii
Europene din fondurile alocate în acest sens în bugetul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863
se va face ulterior după ce aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale.
Art.7. În cazul în care post-doctoranzii avansează sumele necesare finanţării cheltuielilor cu
transportul şi cazarea la conferinţe naţionale şi/sau transnaţionale în statele membre ale Uniunii
Europene, acestea se vor deconta ulterior, conform procedurilor în vigoare, din fondurile alocate
în acest sens în bugetul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863.
Art.8. Cheltuielile eligibile în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863 pentru susţinerea
participării la conferinţe interanţionale în statele membre ale Uniunii Europene se stabilesc în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Art.9. Pentru o lucrare ştiinţifică cu mai mulţi autori, prin acest tip de acţiune suport în cadrul
proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, se poate finanţa participarea unui singur post-doctorand.
Art.10. În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către post-doctorand, a obligaţiilor care îi
revin pe perioada participării la conferinţele internaţionale din state membre ale Uniunii
Europene în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863, echipa de implementare a
proiectului va comunica celui în cauză măsurile corective aferente, putând decide nedecontarea
cheltuielilor de transport şi cazare.
CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de
cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863, pentru participarea postdoctoranzilor la conferinţele naţionale şi transnaţionale din state membre ale Uniunii Europene şi
poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului.
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