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Metodologie privind participarea la manifestări specializate din cadrul statelor 

membre ale Uniunii Europene 

  a doctoranzilor ȋn cadrul proiectului “Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare 

prin programe doctorale ȋn domenii prioritare”, Contract 

POSDRU/187/1.5/S/155605 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 Sunt consideraţi eligibili pentru susţinerea financiară ȋn vederea participării la manifestări 

specializate ȋn cadrul statelor membre ale Uniunii Europene toţi cercetătorii doctoranzi din cadrul 

proiectului “Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii 

prioritare” - Contract POSDRU/187/1.5/S/155605 care respectă următoarele criterii: 

(1) au o lucrare propusa si acceptată spre prezentare la o manifestare specializată ȋn cadrul 

ţărilor membre ale Uniunii Europene, al cărui volum editat este indexat ȋn baze de date 

internaţionale (BDI) sau ȋn Thomson – Reuters (ISI); 

(2) lucrarea realizată este ȋn concordanţă cu ariile tematice de cercetare doctorală şi implicit 

cu proiectul individual de cercetare doctorală; 

(3) lucrarea şţiinţifică are specificată următoarea informaţie: “This paper was cofinanced 

from the European Social Fund through Sectorial Operational Programme - Human 

Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/1871.5/S/155605, entitled 

“Scientific excellence, knowledge and innovation through doctoral programs in 

prioritary domains”, Beneficiary – “University of Petrosani 
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(4) doctorandul obţine avizul responsabilului financiar pentru bugetul estimat (Anexa 2) 

Art.2 Doctoranzii au obligaţia de a participa la o manifestare specializată ȋn cadrul statelor 

membre ale Uniunii Europene susţinută financiar din cadrul proiectului: “Excelenţă ştiinţifică, 

cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare” - Contract 

POSDRU/187/1.5/S/155605. 

Art.3 Susţinerea financiară a cercetătorilor doctoranzi ȋn vederea participării la manifestări 

specializate ȋn cadrul statelor membre ale Uniunii Europene se acordă ȋn perioada 08-12.2015. 

Art.4 Ȋn cadrul proiectului “Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe 

doctorale ȋn domenii prioritare” - Contract POSDRU/187/1.5/S/155605, pentru susţinerea 

financiară a doctoranzilor, ȋn vederea participării la manifestări specializate ȋn cadrul statelor 

membre ale Uniunii Europene, se utilizează sistemul de plată de tip “decontare” 

Art.5 Pentru o lucrare ştiinţfică cu mai mulţi autori se susţine financiar participarea unui 

singur cercetător doctorand. 

CAPITOLUL II 

Organizarea participării doctoranzilor la manifestări specializate ȋn cadrul statelor 

membre ale Uniunii Europene 

Art.6 Doctoranzii depun la adresa: Universitatea din Petrosani, strada Universitatii nr. 20, Petrosani, 

Judet Hunedoara, cu cel puţin 10 zile ȋnainte de plata taxei de participare la manifestarea 

specializată, un dosar conţinȃnd următoarele documente: 

- referat de oportunitate pentru participare la manifestări specializate (Anexa 1); 

- lucrarea in extenso ȋn formatul solicitat de organizatorii conferinţei; 

- avizul responsabilului financiar pentru bugetul estimat (Anexa 2) 

Art. 7. Lipsa orcărui document dintre cele stabilite la art. 6 determină clasificarea dosarului ca fiind 

“neacceptat”. 

Art. 8. (1) Evaluarea dosarelor în conformitate cu criteriile stabilite la art. 1 şi art. 7 se realizează de 

către o comisie constituită la nivelul proiectului. 

(2) Comisia de evaluare a dosarelor este formată din : 

-  Expert științific conducere doctorate, cu drept de vot 

-  Doi Experţi din echipa de implementare a Beneficiarului - Universitatea din Petrosani, cu 

drept de vot 

(3) Comisia de evaluare este numită prin decizia rectorului Universităţii din Petrosani, la 

propunerea managerului de proiect 
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(4) Rezultatele evaluării (acceptat/neacceptat) vor fi trimise pe adresa de e-mail a 

doctorandului în termen de 48  de ore de la depunerea dosarului. 

Art. 9 Cercetătorii doctoranzi, în urma participării la manifestări specializate în cadrul 

statelor membre ale Uniunii Europene, pot solicita decontarea cheltuielilor de participare (taxa 

participare de max. 1500 lei), transport in valoare de maxin 2200 lei şi cazare de maxim 450 

lei/noapte.  

Art. 10 Decontare cheltuielilor ocazionate de participarea la manifestări specializate în cadrul 

statelor membre ale Uniunii Europene se realizează de către Beneficiarului – Universitatea din 

Petrosani, în condiţiile în care cercetătorul  doctorand prezintă dovada publicării lucrării şi a 

documentelor justificative aferente deplasării. 

Art 11 În măsura în care se constată neândeplinirea de către cercetătorul doctorand a 

obligaţiilor ce îi revin în perioada participării la manifestări specializate în cadrul statelor membre ale 

Uniunii Europene, echipa de implementare a Beneficiarului va comunica doctorandului în cauză 

masurile corective aferente, putând decide nedecontarea cheltuielilor de participare, transport şi 

cazare.  

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

Art. 13 (1) Prezenta metodologie a fost elaborată de către echipa de implementare a 

Beneficiarului - Universitatea din Petrosani, în cadrul proiectului ““Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere 

şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare” - Contract POSDRU/187/1.5/S/155605 

pentru participarea cercetătorilor doctoranzi la manifestări specializate în cadrul statelor membre ale 

Uniunii Europene şi poate fi modificată şi completată ăn funcţie de necesităţile reale care decurg din 

implementarea proiectului. 

(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta Metodologie 

(3) Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile metodologiei de monitorizare a 

sprijinului financiar acordat doctoranzilor, inclusiv mobilitati transnantionale si cu anexele aferente 

pentru aprobarea si decontarea sprijinului financiar. 

Rector, 

Universitatea din Petrosani 

Conf.dr.ing.ec.Marcu Marius Daniel 
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Anexa 1 

 

CONŢINUTUL REFERATULUI DE OPORTUNITATE PENTRU PARTICIPARE LA 

MANIFESTǍRI SPECIALIZATE 

 

I. Datele personale ale candidatului: 

 

1. Nume, prenume 

2. Telefon mobil 

3. e-mail 

 

II. Titlul lucrării ştiinţifice 

 

III. Denumirea manifestării specializată 

 

IV. Locul desfăşurării, adresa web 

 

V. Perioada de desfăşurare (data de începere, data de încheiere) 

 

VI. Tipul manifestării specializată (volum editat indexat BDI sau în Thompson Reuters (ISI)) 

 

VII. Numele şi prenumele autorilor 

 

VIII. Data şi semnătura candidatului 
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Anexa 2 

 

ESTIMARE CHELTUIELI 

 

Nume şi prenume candidat................................................................................................................... 

Locul desfăşurării conferinţei............................................................................................................... 

Perioada de desfăşurare a manifestării specializate............................................................................... 

Estimare cheltuieli de transport (avion, tren)........................................................................................ 

Estimare cheltuieli de cazare................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Data:        Aviz responsabil financiar: 

 

 

 

 

 

 


