Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară1 Educaţia şi formarea profesionalăîn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere; Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării;
Titlul proiectului: „Dezvoltarea resurselor umane – doctoranzi şi postdoctoranzi – pentru cercetare de
excelenţă ȋn domeniile sănătate şi biotehnologii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/141531
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor
Babeş”, Bucureşti

Condiţiile de acordare a sprijinului financiar
pentru participare la manifestări ştiinţifice în interesul
proiectului

În conformitate cu A.3.2.3. Acordare sprijin financiar – acoperire costuri participare
evenimente/acţiuni România/străinătate, în proiect sunt prevăzute fonduri pentru sprijinirea
deplasării doctoranzilor şi postdoctoranzilor la manifestări ştiinţifice de profil (congrese,
conferinţe, simpozioane, etc.), pentru prezentarea de comunicări (orale sau postere).
Se poate acorda acest sprijin pentru 47 de deplasări la manifestări ştiinţifice
desfăşurate în ţară (41 pentru grup țintă Solicitant+P1 și 6 pentru grup țintă P2), în sumă
maximă de 1550 lei şi pentru 47 de deplasări la manifestări ştiinţifice desfăşurate în Europa
(41 pentru grup țintă Solicitant+P1 și 6 pentru grup țintă P2), în sumă maximă de 5050 lei.
Sumele decontate se acordă pentru maximum cinci nopti de cazare, în funcție de
durata manifestării (chiar dacă deplasarea durează mai mult nu se efectuează decont pentru
un numar mai mare de 5 zile). Pentru deplasările în ţară baza de calcul o reprezintă 290 lei/zi
pentru cazare, plus 100 lei pentru transport.
Pentru deplasările în Europa baza de calcul o reprezintă 500 lei/zi pentru cazare,
plus 2200 lei pentru transport.

Acordarea acestui sprijin se face pe baza unei solicitări scrise adresată managerului
de proiect și aprobata de acesta, în care se menţionează unde se efectuează deplasarea
(numele manifestării ştiinţifice, locul şi perioada desfăşurării). Cererea de sprijin financiar
pentru deplasare va fi însoţită de documentul doveditor al acceptării lucrării (poster/
comunicare orală) de către organizatori şi includerea ei în program. Sprijinul se acordă în
ordinea solicitărilor până la epuizarea sumelor bugetate pentru deplasări în Europa, respectiv
în România.
La intoarcerea din deplasare solicitantul sprijinului financiar pentru participare la
manifestări științifice trebuie să facă dovada participării și să depună pentru decont
următoarele acte:
- documente de transport 1 (la deplasările externe nu se decontează transportul cu
autoturism personal);
- documente de cazare 2;
- ordin de deplasare pentru participările la manifestările interne emis de INCD
Victor Babeș (beneficiarul sprijinului financiar are obligația să solicite acest ordin de
deplasare);
- diplomă de participare;
- raport de activitate;
- posterul/comunicarea (pe suport de hârtie din care să se vadă că participarea s-a
făcut prin proiect în condițiile menționate în contract);
- agenda/programul manifestării.
Fiecare membru al grupului ţintă poate beneficia de un singur sprijin fie în ţară, fie
în străinătate.
Aprobat
Manager proiect
Acad. Laurențiu M. POPESCU
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Transport cu avionul (factură /chitanță, bilet de avion, talon de îmbarcare), transport cu trenul (factură/bilet
de tren), transport auto ( bilet de călătorie sau alt document doveditor eliberat de agenția de transport)
2
Factură cazare conținând durata sejurului și valoarea serviciului.

