
 

 

 

METODOLOGIE PRIVIND MOBILITĂŢILE DE 
CERCETARE/DOCUMENTARE TRANSNAŢIONALE ALE 

CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT  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) Mobilitatea de cercetare/documentare postdoctorală transnaţională se realizează pentru o 
perioadă de 15 zile, în intervalul 23.09.2019 – 24.07.2020 și se efectuează de către cercetătorii 
postdoctorat 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. 
 
(2) Mobilitatea de cercetare/documentare antreprenorială transnaţională se derulează în cadrul 
unei instituţii de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din statele membre ale Uniunii 
Europene. Pe durata mobilităţii, cercetătorul(ea) postdoctorat este coordonat de un profesor / 
cercetător din cadrul instituţiei de primire. 
 
(3) Instituţia de primire poate fi identificată direct de către cercetător(e) sau selectată din lista de 
parteneriate încheiate de către universităţile partenere în proiect.  Cercetător(e) bursier va 
comunica datele privind mobilitatea identificată pe cont propriu (perioada şi instituţia gazdă) sau 
solicitarea de a fi repartizat la o universitate parteneră din cadrul proiectului până cel târziu cu 15 
de zile înaintea intenţeie de deplasare.  
 
(4) Durata mobilităţii fiecărui(ei) cercetător(e)  bursier nu poate depăşi perioada de desfăşurare a 
mobilităţilor din cadrul proiectului POCU/380/6/13/125245, respectiv data de 24.07.2020. 
 
(5) Cercetătorii(le)  bursieri(e) au dreptul prelungirii stagiului de cercetare,  cu încă un stagiu 



 

 

de 15 zile  în raport de fondurile disponibile în cadrul proiectului, prin depunerea unei noi aplicații 
subsecvente celei inițiale. 
 

CAPITOLUL II 
DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU MOBILITĂŢILE DE 

CERCETARE/DOCUMENTARE ANTREPRENORIALĂ POSTDOCTORALĂ 
TRANSNAŢIONALĂ 

 
Art. 2. Postdoctorandul, beneficiar al proiectului „Excelența în cercetarea interdisciplinara 
doctorala si postdoctorala, alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ” 
va depune cu minim 15 zile înainte de plecarea la mobilitate, la sediul proiectului, un dosar 
conţinând: 

- Formularul-tip de înscriere, conform Anexei 1 MCT - PD; 
- Planul de formare antreprenorială în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi 

rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat într-o limbă de circulaţie 
internaţională), avizat de către expertul coordonare antreprenoriat , conform Anexei 2 MCT - PD; 
-   Scrisoarea de acceptare/invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea Europeană; 
aceasta poate fi redactată în conformitate cu  exemplul de scrisoare de acceptare din Anexa 3 
MCT – PD; Scrisoarea va fi imprimată pe antetul instituţiei de primire şi va fi semnată de 
reprezentantul legal al acesteia. Elemente obligatorii în scrisoarea de acceptare: numele 
beneficiarilor, perioada de mobilitate, condiţiile / facilităţile acordate 

- Dispoziţia de deplasare, conform Anexei 4 MCT – PD. 
 

CAPITOLUL III 
DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR DE CERCETARE/DOCUMENTARE 

ANTREPRENORIALĂ POSTDOCTORALĂ TRANSNAŢIONALĂ 
 
Art. 3. În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către postdoctorandul bursier, beneficiar 
al proiectului POCU/380/6/13/125245, a obligaţiilor care îi revin pe perioada mobilităţii, echipa 
de management a proiectului va comunica postdoctorandului în cauză măsurile corective, putând 
decide chiar şi recuperarea integrală a sprijinului financiar acordat pe perioada mobilităţii. 
 
Art. 4. Pentru perioada de mobilitate, fiecare postdoctorand primeşte un supliment de mobilitate 
în valoare de maxim 6978,75 lei/mobilitate de 15 zile și maxim 2326,75 pentru transportul la 



 

 

universitatea de destinație care se adaugă la bursa postdoctorală lunară. 
 
Art. 5. Finanţarea aferentă perioadei de mobilitate este destinată acoperirii cheltuielilor de 
subzistenţă, transport şi orice altă cheltuială ocazionată de mobilitate. 
 
Art. 6. Încheierea mobilităţii 
La finalul mobilităţii, postdoctorandul bursier prezintă echipei de implementare a proiectului 
„Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, alternative de cariera 
prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
revenirea în ţară, următoarele documente: 
- Adeverinţa de la universitatea gazdă privind durata mobilităţii transnaţionale (Certificate of 
attendance) de la facultatea/departamentul de cercetare din cadrul instituţiei de primire, prin care 
să se certifice că doctorandul a efectuat stagiul de mobilitate – conform Anexei 5 MCT - PD; 
- Alte documente care certifică desfășurarea stagiului de mobilitate (bilete tren, avion, documente 
care atesta cazarea, etc.) 
 
Art. 7. Rezultatele de formare obținute prin stagiu de mobilitate de cercetare/documentare pentru 
formarea antreprenorială postdoctorală transnaţională vor fi menționate explicit în raportul lunar 
de formare antreprenorială întocmit de către cercetător. 
 

CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 8. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipele de management şi de implementare 
curentă a proiectului „Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, 
alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA) ”, contract 
POCU/380/6/13/125245 pentru derularea mobilităţilor postdoctorale transnaţionale şi poate fi 
completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 
 
Art. 9. Prevederile prezentei metodologii contrare legislaţiei în vigoare sunt nule de drept. 
 
 

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


