
 

 

METODOLOGIE PRIVIND PARTICIPAREA DOCTORANZILOR  
LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, 
alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, 

CONTRACT POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019 
 
 

CAPITOLUL I  
PRINCIPII GENERALE 

 
Art. 1. 
(1) Doctoranzii bursieri, beneficiari ai „Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si 
postdoctorala, alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, CONTRACT 
POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019 pentru îmbunătăţirea formării în domeniul 
antreprenoriatului pot participa conferinţe internaţionale pe parcursul derulării proiectului, conferinţe 
internaţionale organizate pe teritoriul României şi conferinţe organizate în alt stat al Uniunii Europene. 
(2) Participarea doctorandului la o conferinţă internaţională organizată în ţară sau în străinătate trebuie 
avizată de către expertul coordonator antreprenoriat si expertul responsabil cu calitatea. 
(3) Participarea cercetătorilor doctoranzi la conferinţe internaţionale organizate în state membre ale 
Uniunii Europene şi care sunt legate de obiectul cercetării se realizează până la momentul ieşirii din grupul 
ţintă. 
 

CAPITOLUL II 
DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU PARTICIPAREA DOCTORANZILOR 

LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE 
 
Art. 2.  
Pentru a participa la o conferinţă, cercetătorii doctoranzi bursieri beneficiari ai proiectului „Excelența 
în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, alternative de cariera prin inițiativa 
antreprenoriala (EXCIA) ”, CONTRACT POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019, vor depune 
la sediul proiectului un formular-tip de înscriere, conform Anexei 1 MPC-D şi documentul de deplasare 
(Dispoziţie de deplasare pentru conferinţe internaţionale din afara României – conform Anexei 2 MPC-D 
şi Ordin de deplasare pentru conferinţele internaţionale desfăşurate în România – conform Anexei 3 MPC-
D), cu minim 15 zile înainte de începerea conferinţei. 
 
Art. 3. În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către doctorandul bursier, beneficiar al proiectului 
POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019, a obligaţiilor care îi revin privind participarea la 



 

 

conferinţe internaţionale, echipa de management a proiectului va comunica doctorandului în cauză 
măsurile corective, putând decide chiar şi recuperarea integrală a sprijinului financiar acordat.  
 
Art. 4. Toate articolele / lucrările / comunicările realizate de doctorand pe durata participării la proiect în 
legătură cu tema deformare antreprenorială  doctorală, vor menţiona cofinanţarea prin Programul 
Operațional Capital Uman primită sub formă de bursă doctorală în cadrul proiectului 
POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019.  
Menţiunea sub care se va publica sau comunica fiecare lucrare va fi:  

- varianta în limba română: „Această lucrare a fost cofinanţată din Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, proiect numărul POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019 
„Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, alternative de cariera 
prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, coordonator Academia de Studii Economice din 
Bucureşti”  

- varianta în limba engleză: This paper was co-financed from the Human Capital Operational 
Program 2014-2020, project number POCU / 380/6/13/125245 no. 36482 / 23.05.2019 
"Excellence in interdisciplinary PhD and post-PhD research, career alternatives through 
entrepreneurial initiative (EXCIA)", coordinator The Bucharest University of Economic Studies”.  

Art. 5. Validarea participării la conferinţe internaţionale: 
(1) După participarea la o conferinţă internaţională, organizată în România sau în străinătate, doctorandul 
bursier prezintă echipei de implementare a proiectului, în termen de maximum  3 zile lucrătoare de la 
întoarcere, următoarele documente: 
- documente justificative privind cheltuielile de transport şi cazare ocazionate de participarea la 
conferinţă (facturi, bonuri şi titluri de călătorie în original), 
- dovezile participării, emise de către organizatorii conferinţei (program, atestat de participare etc.) 
precum şi dovezi circumstanţiale considerate relevante de către cercetător (fotografii, prezentarea 
powerpoint sau tip afiş etc.). 
 (2) Validarea cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului - de transport şi cazare  - pentru conferinţele 
interne şi transnaţionale în statele membre ale Uniunii Europene se stabilesc şi avizează de către 
responsabilii financiari. Cheltuielile eligibile trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(3) În cadrul proiectului, pentru o lucrare ştiinţifică cu mai mulţi autori, prin acest tip de acţiune suport se 
poate finanţa participarea unui singur autor. 
(4). Din bugetul proiectului nu se decontează cheltuielile de transport şi cazare pentru participanţii la 
conferinţe organizate în localitatea de domiciliu a acestora. 
 
 
 
 



 

 

CAPITOLUL III 
FINANŢAREA PARTICIPĂRII DOCTORANZILOR 

LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE 
 

Art. 6.  
(1) Doctorandul, bursier al proiectului va beneficia de susţinere financiară în limitele bugetare ale 
proiectului. Aprobarea decontului se va face pe baza dovezii prezentării comunicării  şi a documentelor 
justificative aferente deplasării conform Fişei de Decontare (conform Anexei 3 – MPC-D). 
 
(2) Plafoanele de cheltuieli prevăzute pentru susţinerea comunicărilor la conferinţe internaţionale în 
cadrul proiectului POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019  sunt: 

- pentru transport: maxim 1500 lei/participare; 
- pentru cazare: maxim 600 lei/zi pentru maxim 3 zile; 
- pentru taxe de participare/publicare: maxim 1500 lei/ participant. 

 
(3) Decontarea cheltuielilor de participare se realizează numai în baza documentelor justificative, la 
valoarea reală, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
 
 

CAPITOLUL IV  
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 7.  

(1) Prezenta metodologie a fost elaborată de echipele de management şi de implementare a 
proiectului „Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, alternative 
de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, CONTRACT POCU/380/6/13/125245 
nr. 36482/23.05.2019 pentru participarea doctoranzilor la conferinţe internaţionale şi poate fi 
completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 

(2) Prevederile prezentei metodologii contrare legislaţiei în vigoare sunt nule de drept. 
 
 
 

Manager de proiect, 
Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN 

  
 


