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CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE 

 

Art.1. In cadrul proiectului se vor derula : 

-  Mobilitati transnationale de scurta durata 

Art.2. Mobilitati transnationale de scurta durata se vor derula pentru participari la 

activitati stiintifice internationale/nationale conform HG 518 din 1995 (documentare, schimb 

de experienţă, participari la conferinte, simpozioane, seminarii sau alte reuniuni).  

Acestea vor avea o durata  cuprinsa intre 3 si 7 de zile. 

Art. 3. In cadrul proiectului se vor finanta 120 de mobilitati a 4500 lei/mobilitate. Se vor 

asigura cheltuielile de transport in limita  2500 lei si cheltuielile de cazare in limita a 2000 de 

lei. 

Art. 4. Mobilitatile transnationale de scurta durata se vor derula numai în state membre 

ale UE. 

 Art. 5. Pot participa la mobilitati legate de obiectul cercetării în state membre ale UE  

doctoranzii si cercetătorii posdoctoranzi, după înregistrarea prealabilă a acestora  în grupul 

ţintă al proiectului.   

Art. 6. Participarea doctoranzilor si a cercetătorilor post-doctorat sprijiniţi prin proiect la 

evenimente ştiinţifice internaţionale 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. 

Art.7. Doctorandul si  cercetătorul post-doctorat are dreptul de a participa la  mobilitati 

transnaționale  de scurtă durată (documentare, schimb de experienţă, participari la conferinte, 

simpozioane, seminarii sau alte reuniuni care se desfaşoară în state membre UE.  

Art.8. Se utilizează sistemul de  plată prin proiect. Pentru finalizarea platii vor fi necesare 

documente justificative din partea participantilor din grupul tinta (boarding pass, etc.). 

       Art. 9. 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.  



 

 

 

 
 
 

Capitolul II. Desfăşurarea Administrativă a Participării  Studentilor Doctoranzi/ 

Cercetătorilor post-doctorat la Mobilitati de scurta durata in state membre ale Uniunii 

Europene 

- Mobilitățile  de scurtă durată se vor putea sprijini financiar din proiect în următoarele 

cazuri: 

Art.10. Participantul are o lucrare sau mai multe acceptate spre prezentare la o conferinţă 

de prestigiu din state membre ale Uniunii Europene şi există documente doveditoare care să 

ateste acceptarea lucrării ştiinţifice (acceptul lucrării din partea organizatorilor, programul 

conferinţei); lucrarea ştiinţifică va avea specificată apartenenţa instituţională a 

autorului/autorilor şi numele finanţatorului şi va purta în mod obligatoriu, la 

Acknowledgements, urmatoarea frază: This work was possible with the financial support of 

the Operational Programme Human Capital 2014-2020,  under the project number POCU 

123793 with the title „ Researcher, future entrepreneur - New Generation”. 

Art.11. Participantul a fost invitat pentru a susţine o prelegere în cadrul unui eveniment 

ştiinţific organizat în state membre ale UE, iar acest lucru este dovedit prin invitaţia nominală,  

programul oficial al evenimentului sau invitaţia din partea organizatorilor primită prin mijloace 

electronice, imprimată şi certificată conform cu originalul sub semnătură proprie. Prelegerea 

susţinută va avea specificată apartenenţa instituţională a autorului şi numele finanţatorului şi 

va purta în mod obligatoriu, la Acknowledgements, următoarea frază: Participation was 

possible with the financial support of the Operational Programme Human Capital 2014-2020,  

under the project number POCU 123793 with the title „ Researcher, future entrepreneur - 

New Generation” sau, în cazul participării la o conferinţă naţională, „Participarea a fost 

posibilă prin finanţarea oferită de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul 

proiectului POCU 123793 cu titlul „ Cercetator, viitor antreprenor – Noua Generatie”. 

Art. 12. Studentul  doctorand/ cercetatorul post-doctorat are dreptul de a efectua/ participa 

la mobilitati de scurta durata, activităţi științifice conform HG 518 10/07/1995 (documentare, 

schimb de experienţă, participări la congrese, conferinţe, simpozioane,seminarii, colocvii sau 

alte reuniuni) legate de obiectul cercetării,  organizate în state membre ale UE, iar acest lucru 

este dovedit prin invitaţia nominală, primită prin mijloace electronice, imprimată şi certificată 

conform cu originalul sub semnătură proprie. 

 



 

 

Art.13. Etapele necesare pentru finanţarea participării  studentilor doctoranzi/ cercetătorilor 

post-doctorat  la mobilitati transnationale de scurta durata din state membre ale Uniunii 

Europene sunt următoarele: 

a) depunerea unei cereri pentru participare (conform Anexei 1) de către persoana eligibilă ( 

doctorand sau post-doctorat din grupul tinta al proiectului) pentru efectuarea deplasării, cu cel 

puţin 45 zile înainte de plecare si a celorlalte documente aferente anexate prezentei 

metodologii (Anexei 2 și Anexa 3) împreună cu documentele care atestă acceptul lucrării 

ştiinţifice din partea organizatorilor şi/sau programul sau invitaţia nominală primită. 

b)  depunerea documentelor pentru obtinerea dispozitiei rectorului 

c) transmiterea catre studentul doctorand/ cercetătorul post-doctorat a documentelor privind 

transportul si cazarea asigurate prin proiect 

d) participarea efectiva 

e) depunerea documentelor care dovedesc participarea la evenimentul respectiv 

Art.14. Cercetătorii  doctoranzi/ post-doctorat au dreptul sa participe la evenimente 

stiintifice si sa primeasca sprijn financiar pentru transport si cazare in valoare de 4500 lei.  

 Art.15. Cheltuielile ocazionate de plata taxei de participare la conferinţe internationale 

sunt cheltuieli eligibile şi vor fi decontate în limita a 1000 lei. In cadrul proiectului se pot 

deconta 60 de taxe de participare la conferinte.  

 Art.16. Taxele de participare sunt eligibile si se vor deconta numai daca doctorandul sau 

cercetatorul post-doctorat va prezenta la decont documente justificative. Se vor deconta doar 

costuri reale probate prin documente ( facturi, chitante, extras de cont, bilete, etc.) 

Art.17 În cadrul proiectului, pentru o lucrare ştiintifică cu mai mulţi autori, prin acest tip de 

acţiune suport se poate finanţa participarea la o conferinta/eveniment stiintific  a unui singur 

doctorand/ cercetător post-doctorat. Se finanteaza doar participarile la conferinte a 

participanților din grupul tinta. Pentru o lucrare cu mai multi autori, care sunt incadrati in 

proiect, va primi finantare pentru participare la conferinta doar un singur autor. 

Art.18. Conform Contractului de bursa se poate acorda sprijin financiar de 4500 lei, pentru 

participarea la mobilitati de scurta durata (evenimente ştiinţifice internaţionale, conferinţe, 

schimburi de experienţă, seminarii, documentare,  participări la congrese, simpozioane, 

colocvii sau alte reuniuni etc.) legate de obiectul cercetării, desfăşurate în ţări membre UE. 

Sunt eligibile cheltuielile de cazare şi transport în limita a 4500 lei/deplasare. In cadrul 

proiectului se vor finanta 120 de mobilitati de scurta durata Se vor plati numai costurile reale 

certificate prin documente  iar pentru a fi eligibilă deplasarea trebuie să se facă cu mijloace 

de transport, altele decât mijloace de transport personale.  



 

 

 

 

CAPITOLUL III. Publicarea articolelor 

 

Art.19. Lucrările ştiinţifice vor fi raportate numai la acest proiect. O lucrare ştiinţifică poate 

fi raportată doar la acest proiect de finanţare-POCU 123793. Aceeaşi lucrare nu va putea fi 

raportată de către doctorand/cercetator post-doctorat în cadrul unui alt proiect. Nu se acceptă 

raportarea aceleiaşi lucrări de către mai mulţi doctoranzi/ cercetători postdoctorat beneficiari 

de bursă POCU, chiar dacă aceştia sunt prezenţi în lista de autori. În cazul în care mai mulţi 

doctoranzi/ cercetători post-doctorat vor raporta aceeaşi lucrare, lucrarea respectivă va fi luată 

în considerare doar pentru cercetătorul aflat în prima poziţie, în lista de autori. Sprijinul pentru 

publicare va fi acordat numai pentru cercetătorul care poate raporta lucrarea ştiinţifică ca 

rezultat. 

 

Art.20. In cadrul proiectului se acorda sprijin financiar pentru publicare. Sprijinul financiar 

se va acorda in limita sumei de 900 lei/ doctorand sau post-doctorat. Se vor plati 25 de taxe 

de publicare. Se vor deconta doar taxe pentru publicarea articolelor in reviste indexate in baze 

de date internationale. 

 

Art. 21. Pentru a primi sprijin financiar pentru plata taxei de publicare studentul doctorand 

sau cercetatorul post-doctorat va realiza o solicitare catre managerul de proiect. Solicitarea 

va fi insotita de documente justificative (acceptul articolului,  date despre publicatia unde va 

aparea articolul, documente financiare care atesta cuantumul taxei de publicare, etc.) 

 

  



 

 

 
 
 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.22. Deplasările din cadrul proiectului POCU 123793 cu titlul Cercetator, viitor 

antreprenor – Noua Generatie vor fi efectuate în condiţiile acordului cadru încheiat de către 

Universitate cu una sau mai multe agenţii specializate. 

 

Art.23. Doctoranzii si cercetatori post-doctorat care au semnat contractul de bursa si fac 

parte din grupul tinta vor solicita eliberarea Ordinului Rectorului, conform procedurii interne a 

universităţii, prin completarea Cererii pentru eliberarea Ordinului Rectorului (Anexa 2). 

 

 

Art.24. Doctoranzii si cercetatori post-doctorat trebuie să respecte regulamentele şi alte 

acte normative din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi din centre de cercetare şi 

inovare/ institute de cercetare/universităţi din Uniunea Europeană gazdă în perioada 

mobilităţilor, legislaţia naţională, legislaţia ţării în care are loc mobilitatea, precum şi legislaţia 

comunitară în vigoare, normele şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii aplicabile 

activităţii de cercetare, având un comportament adecvat calităţii de doctorand/ cercetător 

postdoctoral al Universităţii. 

 

Art. 25. Prezenta metodologie poate fi completată şi/sau modificată în funcţie de 

constatările echipei de management de pe parcursul implementării proiectului sau pentru a 

integra prevederi legale sau ale instrucţiunilor aplicabile acestui proiect. 

 

Art.26. Înainte de plecarea în mobilitate  doctoranzii si cercetatori post-doctorat vor trebui 

să întocmească dosarul de mobilitate care va conţine minim următoarele documente şi 

formulare tipizate: 

 

Nr.crt. Document Conţinut 

1. Cerere pentru 
aprobarea 
mobilităţii* 

Aceasta va trebui să cuprindă următoarele:  
1. Mobilitatile cele de scurta duarata trebuie sa aiba 
legatura cu domeniul cercetare. 
2. perioada de desfăşurare, locul exact şi scopul 
mobilităţii  (ex. participare cu lucrare ştiinţifică la 
conferinţă, seminar, congres, dcoumentare, etc.). 



 

 

3. Invitaţia primită de către cercetatorul doctorand sau 
cercetator post-doctorat (invitaţia nominală, programul 
oficial al evenimentului, invitaţia din partea 
organizatorilor/instuţiei gazdă primită inclusiv prin 
mijloace electronice, imprimată şi certificată conform 
cu originalul sub semnătură proprie) care va fi ataşată 
Cererii. 
4. avizul managerului de proiect cu privire la 
eligibilitatea acţiunii. 
Menţiune: formular tipizat (Anexa 1) pus la dispoziţia 
doctorandului/ cercetătorului post-doctorat de către 
echipa de proiect. 

2. Cerere pentru 
emiterea Ordinului 
de deplasare* 
 

Formularul tip de cerere pentru eliberarea Ordinului 
de deplasare. Menţiune: formular tipizat pus la 
dispoziţie de echipa de proiect (Anexa 2) trebuie să 
obţineţi semnăturile mentionate pe formular. 

3. Declaraţie pe 
propria 
răspundere* 

Va cuprinde următoarele informaţii:  
1. Perioada şi scopul mobilităţii 
2. Evitarea dublei finanţări 
Menţiune: formulat tipizat ce va fi pus la dispoziţie de 
către echipa de  proiect (Anexa 3). 

*Aceste documente se vor depune la sediul de implementare al proiectului cu cel puţin 45 
zile înainte de plecare în mobilitate !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXE LA METODOLOGIA PRIVIND PARTICIPAREA  

LA MOBILITATI SI TRANSNATIONALE DE SCURTA DURATA 

ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL  

                   „CERCETATOR, VIITOR ANTREPRENOR – NOUA GENERATIE” 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXA 1  Model Cerere pentru aprobarea mobilităţii în state membre ale UE 

 

Titlul proiectului: „Cercetator, viitor antreprenor – Noua Generatie”  

Cod Contract: POCU 123793  

Beneficiar: Universitatea Babeş - Bolyai 
 

CERERE PENTRU APROBAREA MOBILITĂŢII ÎN STATE MEMBRE ALE UE 
 

D-na/Dl. ..............................................................................................................., cod numeric personal 

................................................, în calitate de cercetător  doctorand/ cercetator post-doctorat în cadrul proiectului 

POCU 123793, intenţionez să particip la mobilitatea internaţională1....................................... care va avea loc în 

......................................... 2 începând cu data de zz/ll/aaaa până la data de zz/ll/aaaa. De asemenea, declar că 

mobilitatea respectivă este in conformitate cu domeniul specializării doctorale/postdoctorale si tematica tezei de 
doctorat/planul de cercetare postdoctorala.  
 
Solicit prin prezenta aprobarea participării şi a decontării cheltuielilor eligibile, conform sprijinului financiar prevazut 
in Contractul de bursa.  
 
Menţionez că până în prezent nu/ am beneficiat de sprijin financiar pentru participare la mobilitate...... după cum 
urmează: 
 
Titlu ştiinţific          Data 
Nume, prenume 
Semnătură          
 
        

 
 
 

Avizat, 
Manager de proiect 

  

                                                      
1 Se va preciza ce tip de mobilitate se supune aprobării: participare cu lucrare ştiinţifică la conferinţă, seminar, şcoală de 
vară, stagiu mobilitate etc. 
2 Se va preciza locul exact al desfăşurării mobilităţii (localitate, ţară). 



 

 

ANEXA 2  Model Cerere pentru emiterea Ordinului Rectorului  

 Deplasări în străinătate (studenți, studenți master, doctoranzi) Aprobat  
Ziua luna anul  

Către 
 

RECTORATUL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI  
Centrul de Cooperări Internaţionale   

Solicitant: Nume, Prenume, Statut (frecvență/frecvență redusă, buget/taxă, an), facultate, număr 

matricol, domeniu, subdomeniu*: 
 

DESTINAŢIA: LOCALITATEA ŢARA  

SCOPUL DEPLASĂRII       
RUTA pe care va avea loc deplasarea, cu precizarea mijlocului de transport (auto, auto personal 
+ tipul combustibilului utilizat, tren, avion):  

 
PERIOADA șederii în străinătate, conform invitației:  

 
DATA PLECĂRII DIN CLUJ-NAPOCA DATA SOSIRII LA CLUJ-NAPOCA   
Cheltuieli de deplasare (transport, diurnă, cazare, taxă, alte cheltuieli) suportate de către 
instituţia parteneră/ organizatorii evenimentului/fonduri personale)  

 
Nr. telefon:   E-mail: 

 

Data:     Semnătura solicitantului:  
 

        

 

 

Cheltuieli de deplasare decontate din granturi sau sponsorizări: 
 

Nr. 
grant/contract: POCU 123793 Numele şi prenumele directorului de grant/contract: Prof.univ. HOSU IOAN 

 

1.  Transport:      Transport intern:     
  

2. Diurnă (nr. zile x cuantum/zi):Nu se aplica 
3. Cazare (nr. nopţi X cuantum/noapte):  
4. Taxă participare: 
5. Alte cheltuieli (defalcate pe categorii):  

TOTAL:  
Data: Aprobat director grant/contract Prof.univ. HOSU IOAN  

 
Cheltuieli de deplasare decontate din fondurile facultăţii/fond cercetare-grant doctoral/ fondurile 

proiectului POCU 123793:  

1. Transport:  
Transport 
intern:     

2. Diurnă (nr. zile x cuantum/zi):       

3. 
Cazare (nr. nopţi x 
cuantum/noapte):       

4. Taxă de participare:       

5. Alte cheltuieli (defalcate pe categorii):        
 

  TOTAL:  
      

 

       
 

 

Data: 
  

Aprobat Decan 
  

 
 

  
 

     

(2) (finanţare din fondurile facultăţii) 
   

 



 

 

 Aprobat Decan: (fără finanţare din fondurile facultăţii): (2)  Director de Departament (1) 
 

Direcţia Generală Administrativă (4) Centrul pt. Managementul Cercetării Științifice(3) 
 

(pentru finanţările din granturi, sponsorizări, contracte (pentru finanţările din granturi, sponsorizări, contracte 
 

externe) externe) 
  

„Prin prezenta se atestă faptul că această mobilitate în străinătate este asimilată stagiului de cercetare 
doctorală de la UBB, fiind recunoscută de către forurile competente. 

Nume, Prenume, Semnătură  
 

(conducător de doctorat) 

 
 
Informaţii suplimentare: 
 Formularul tip de cerere se poate obţine de la CCI sau se poate descărca de pe situl CCI (http://www.cci.ubbcluj.ro/); 

 
 Dispoziţia Rectorului este documentul care atestă aprobarea instituţiei pentru efectuarea de deplasări în 

străinătate în baza HG 518/1995 cu modificările şi completările ulterioare.



 Cuantumul și moneda aferente diurnei, respectiv cazării, sunt prevăzute în H.G. 518/1995, cu modificările şi completările 

ulterioare;



 Diurna decontată din fondurile facultăţii/fond cercetare-grant doctoral nu poate depăşi 5 zile;



 Contravaloarea transportului se completează în lei.



 Taxa de participare se va completa în moneda și cuantumul solicitat de către organizatori.



 Orarul de relaţii cu publicul al Centrului de Cooperări Internaţionale: luni - vineri între orele 10:00-13:00;



 Toate semnăturile menționate pe formularul de cerere pentru eliberarea Dispoziției Rectorului se obțin de către 

solicitant.



 Dispoziţiile Rectorului nu se eliberează retroactiv;

 

Documente adiţionale: 
 
 Cererea va fi însoţită de o copie a invitaţiei (un document justificativ, fiind acceptate și e-mail-ul de confirmare, 

contractul pt. bursă, programul conferinței etc.) primite de la instituţia care organizează evenimentul. Aceasta trebuie 
sa conțină numele, perioada, locația și scopul în care va deplasați.



 În cazul în care finanţarea deplasării se face din fonduri gestionate de către UBB (facultate, granturi, contracte, 
sponsorizări etc.) cererea va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că acele categorii de 
cheltuieli solicitate nu sunt acoperite şi din alte surse. Declarația trebuie să facă referire la întreaga perioadă a deplasării, 
nu doar la perioada evenimentului. Nu se oferă o declarație tip din partea CCI.



 În cazul în care se solicită aprobarea pentru efectuarea deplasării cu autoturismul proprietate personală trebuie făcută 
dovada scrisă, prin prezentarea de oferte alternative de tren și avion. Se va preciza tipul carburantului utilizat. Cuantumul 
acordat pentru transport în acest caz se va calcula cu un consum specific de 7, 5/100km, la costul mediu al carburantului, 
pe ruta cea mai scurta.



 Se va completa și atașa tuturor cererilor depuse la CCI Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În 
cazul în care solicitantul dorește ca altă persoană să ridice Dispoziția Rectorului se va împuternici acea persoană prin 
completarea numelui acesteia în declarația anterior menționată.



 În cazul în care se plăteşte o taxă de participare trebuie făcută dovada cuantumului taxei, precum şi a


 
beneficiilor/serviciilor pe care le include (se accepta un document imprimat cu functia automata de print 
de pe site-ul evenimentului/corespondență cu organizatorii). 

http://www.cci.ubbcluj.ro/)%3B


 

 

 Rubrica alte cheltuieli, poate include după caz: taxă viză, achiziţii cărti, taxe autostradă, taxe parcare etc.




 Rubrica transport intern se referă la transportul în ţara de destinaţie; se pot deconta 2 bilete (de la aeroport/gară la hotel şi de la hotel 
la aeroport/gară), precum şi între diferite oraşe în ţara de destinaţie (sub rezerva ca acestea să fie menţionate în Dispoziţia



Rectorului).




 Rubricile diurna si cazare se vor completa în moneda și cuantumul stabilite prin H.G. 518/1995 cu modificările şi completările 
ulterioare. În cazul în care taxa de participare include mese, diurna se va acorda în cuantum de 50%, conform legislației în vigoare.



 Toate documentele justificative atașate, care sunt imprimate de pe internet și care nu au o altă semnatură (ex: scrisori/e-
mail-uri de invitație, programe, oferte de avion/tren, taxa de participare etc.) se vor certifica prin mențiunea „Conform 
cu originalul/Conform datelor disponibile pe site-ul conferinței/ Conform informațiilor primite de la organizatori”+ 
nume+semnătură+dată.



 
 
Domenii și subdomenii: 

 

 
Matematică 

 
Științe 

 
Științe 

Știința 
 

 Științe  sportului și  

Dome- și științe ale biologice  și Științe sociale umaniste  și  

inginerești educației  

niu naturii biomedicale  arte  

  fizice  

      
 

       
 

    drept, știinte administrative, 
filozofie, 

 
 

    stiinte ale  
 

    istorie,  
 

    comunicării, asistenta  
 

    teologie,  
 

  ingineria  sociala, sociologie, stiinte  
 

 matematică,  studii  
 

 mediului,  politice,  
 

 informatică  culturale, arte  
 

Subdo- inginerie  administrarea afacerilor,  
 

fizică, chimie,  vizuale, Educatie  

meniu geologică, 
 

cibernetică, statistică și  

inginerie  muzică, teatru fizica si  

 calculatoare  informatică  

 chimică, biologie ți artele sport,  

 și tehnologia economică, contabilitate,  

 geografie,  spectacolului, kinetotera-  

 informației,  economie, finanțe,  

 geologie,  cinematografie pie  

 știinte  management, marketing,  

 științe ale  și media,  
 

 inginerești  psihologie, știinte ale  
 

 mediului  limbă si  
 

 aplicate  educației, relații  
 

   literatură,  
 

    internaționale și studii  
 

    limbi moderne  
 

    europene, economie și afaceri  
 

    aplicate  
 

    internaționale  
 

      
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ANEXA 3  Model Declaraţie pe propria răspundere 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnata/ul............................................................................................................... cod numeric 

personal ................................................, domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str. 

.............................. nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ...................................., 

tel. ...................., în calitate de cercetător doctorand/ cercetator post-doctorat în cadrul proiectului  

POCU 123793 cu titlul Cercetator, viitor antreprenor – Noua Generatie, declar pe propria răspundere 

că pentru desfăşurarea mobilităţii3.......................................  în ......................................... 4 începând 

cu data de zz/ll/aaaa până la data de zz/ll/aaaa beneficiez / nu beneficiez5 de finanţare din alte surse 

pentru cheltuielile eligibile (transport, cazare, taxa de conferinta) in cadrul proiectului POCU 123793. 

 

Menţionez ca am luat la cunoştinţă prevederile Metodologiei privind participarea la mobilitati  

transnationale de scurta durata 

în cadrul proiectului cu titlul „CERCETATOR, VIITOR ANTREPRENOR – NOUA GENERATIE”. 

 

Nume, prenume 

Titlu ştiinţific 

 

Semnatură         Data 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Se va preciza ce tip de mobilitate se supune aprobării: mobilitate de scurta durata (participare cu lucrare ştiinţifică la 
conferinţă, seminar, documentare, etc.),. 
4 Se va preciza locul exact al desfăşurării mobilităţii (inclusiv ţara). 
5 Se va pastra varianta aplicabila 


