
 

 

 
 

 

Informare privind derularea activitate AIII.3 -  Mobilități pentru participarea la stagii 

de cercetare și conferințe, valorificarea rezultatelor prin publicare, de plata taxelor 

 

 

 

În cadrul proiectului „CERCETĂTOR, VIITOR ANTREPRENOR – NOUA 

GENERAȚIE”, grupul țintă are dreptul la sprijin financiar pentru a realiza mobilități 

transnaționale. 

La baza drepturilor și obligațiilor grupului țintă privind mobilitățile transnaționale 

precum și a modului de derulare  al acestora stau prevederile din cererea de finanțare. 

Mobilitatile transnationale se pot derula in state membre ale UE. Membri grupului 

tinta pot participa la evenimente stiintifice internationale derulate in spatiul UE. 

In cadrul proiectului se acorda sprijin financiar pentru taxe de participare la conferinta 

si taxe de publicare. Pentru plata acestor taxe se foloseste plata prin decont.  Cheltuielile cu 

taxele de participare la conferinte si cu taxele de publicare se vor deconta prin proiect. 

In cazul taxelor de participare la evenimente stiintifice internationale decontul se 

realizeaza doar dupa ce a avut loc evenimentul si numai in conditiile prezentarii de catre 

persoana participanta a unei dovezi clare, concrete asupra participarii la evenimentul stiintific 

pentru care a primit finantare. Participarea la evenimente stiintifice internationale poate fi una 

fizica dar poate fi si un eveniment international cu derulare online. 

In cazul taxelor de publicare articol, decontul se efectueaza doar dupa ce persoana din 

grupul tinta care solicita sprijin financiar va depune la echipa de proiect a unor dovezi asupra 

acceptului spre publicare varianta finala a articolului sau a lucrarii. 

Practic ambele taxe se recupereaza prin decont de catre persoana din grupul tinta care 

primeste sprijin financiar doar dupa ce aduce dovezi clare asupra participarii la efective 

(online sau fizic) la evenimentul stiintific international respectiv trebuie sa dovedeasca ca 

articolul, lucrarea a fost acceptata spre publicare. 

Prin proiect se vor acorda 25 de taxe de publicare in valoare de maxim 900 de lei. 

In cadrul proiectului se va acorda sprijin financiar in valoare  de maxim 1000 de lei 

pentru 60 de taxe de participare la conferinte internationale. 

Incurajam participarea la evenimente stiintifice online si cand situatia internationala o 

va permite si participari fizice. Toate solicitarile pentru acordare de sprijin financiar trebuie 

realizate din timp. 



 

 

Acest sprijin pentru taxe de participare la evenimente stiintifice  internationale, taxe de 

publicare sau sprijinul pentru mobilitati se acorda pe perioada contractului de bursa. O data 

finalizat acest contract de bursa, nu se mai poate acorda sprijin financiar in cadrul proiectului. 

Nu se acorda sprijin financiar pentru conferintele internationale derulate in Romania. 

Se acorda sprijin financiar pentru mobilitatile transnationale derulate in spatiul UE, cu 

exceptia Romaniei. Sprijinul financiar este mai important,  mai util si mai eficient pentru 

participarile la evenimente stiintifice internationale derulate in statele UE altele decat 

Romania( mobilitati transnationale de scurta durata). 

In cadrul proiectului persoanele din grupul tinta au dreptul sa primeasca sprijin 

financiar si sa participe la conferinte internationale, la mobilitati transnationale de scurta 

durata, evenimente stiintifice internationale conform HG 518 din 1995, in spatiul UE. 

În cadrul proiectului „CERCETĂTOR, VIITOR ANTREPRENOR – NOUA 

GENERAȚIE” continuă activitatea de mobilități, doar că aceasta a trebuit sa se adapteze la 

noile realități generate de pandemia de COVID-19. 

Persoanele din grupul țintă care întrunesc condițiile administrative și care doresc 

sprijin financiar pentru participarea la conferințe online, îl vor primi. 

Pe perioada cât nu se va putea participa fizic la  conferințe, evenimente stiințifice 

internaționale în spațiul UE, prin proiect se vor sprijini participările online și anume se vor 

deconta taxele de participare. Pentru conferințele  unde va avea loc participare fizică (atunci 

când și dacă va fi posibil) se va putea acorda sprijin financiar pentru deplasare (cazare și 

transport) și taxa de conferință. Desigur pentru participările online sprijinul va fi doar pentru 

taxa de participare. 

Atat pentru participarile online cat si pentru participarile fizice, atat pentru taxe de 

participare cat si pentru mobilitati transnationale de scurta durata, pentru toate cazurile este 

necesara o invitatie nominala. Fara invitatie nominala, indiferent de forma ei, dar care sa 

contina minim durata evenimentului, locatia si numele celui invitat, numele participantului, 

fara o invitatie cu aceste minime informatii, nu se avizeaza, nu se aproba sprijinul financiar. 

Invitatia trebuie insotita si de celelalte documente prevazute in metodologia de mobilitati si in 

instructiuni. 

Avizul pentru acordarea sprijinului financiar, aprobarea deplasarii in cadrul proiectului 

va tine cont si de situatia internationala. Activitatile de mobilitati din cadrul proiectului se vor 

derula respectand masurile de siguranta impuse la nivel national si international. 

In cadrul proiectului se poate participa la conferinte internationale in calitate de 

audienti doar daca sunt indeplinite mai multe conditii, cum ar fi: 



 

 

 Persoana care doreste sa participe trebuie sa prezinte o invitatie nominala care sa 

cuprinda date despre conferinta. 

 La finalul conferintei persoana care a participat trebuie sa primeasca un certificat de 

participare sau o alta dovada concreta, oficiala asupra participarii la conferinta 

internationala in calitate de audient. 

 Conferinta internationala trebuie sa fie in legatura cu domeniul de cercetare al 

persoanei care doreste sa participe ca audient la conferinta. 

Nu exista un numar minim sau maxim de taxe de publicare, respectiv de taxe participare pe 

care il poate solicita o persoana din grupul tinta. Taxele, atat cele de publicare cat si cele 

pentru participare la conferinte, precum si sprijinul pentru mobilitati transnationale de scurta 

durata se acorda pe principiul primul venit primul servit pana la epuizarea lor.  

Pentru obtinerea  sprijinului financiar persoana din grupul tinta trebuie sa urmeze mai multe 

etape, pasi prezentati detaliat in instructiuni si in metodologia de mobilitati. In cazul in care 

exista neclaritati, intrebari se contacteaza echipa de proiect. 

În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către doctoranzi/ cercetători post-

doctorat a obligaţiilor care le revin pe perioada participării la mobilitatile transnationale legate 

de obiectul cercetării în state membre ale UE, echipa de proiect va comunica doctorandului/ 

cercetătorului post-doctorat în cauză măsurile corective aferente, putând decide recuperarea 

sprijinului financiar oferit în acel scop. 

Participarea doctoranzilor si a cercetătorilor post-doctorat sprijiniţi prin proiect la 

evenimente ştiinţifice internaţionale în state membre ale UE care sunt legate de obiectul 

cercetării se realizează în cadrul activităţii AIII.3 Mobilități pentru participarea la stagii de 

cercetare și conferințe, valorificarea rezultatelor prin publicare prevăzută în Graficul 

actualizat de implementare, cu încadrarea în durata de derulare a Contractului de bursă 

încheiat cu studentul doctorand/cercetătorul post-doctorat. 

 

Întocmit 

Expert responsabil mobilități 

Petcu Dumitru Cătălin 

 

 
 
 
 
 


