PARTEA III ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU
PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ŞI PUBLICAREA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE
Art.44 Pot beneficia de sprijin financiar în vederea participării la conferinţe şi publicării
lucrărilor ştiinţifice doctoranzii incluşi în grupul ţintă al proiectului DoEsEc care îndeplinesc
concomitent următoarele criterii de eligibilitate:
a. există o lucrare ştiinţifică acceptată spre prezentare la o conferinţă internaţională de
prestigiu din ţară sau din alte state membre ale Uniunii Europene (conferinţe indexate
în BDI – baze de date internaţionale, conferinţe ale unor organizaţii ştiinţifice sau
profesionale cu publicaţii în BDI) şi există documente doveditoare care să ateste
acceptarea lucrării ştiinţifice (acceptul lucrării din partea organizatorilor, programul
conferinţei);
b. lucrarea ştiinţifică are specificată apartenenţa autorului/autorilor la proiectul de
cercetare şi numele finanţatorului conform regulilor de identitate vizuală comunicate
beneficiarilor;
c. conferinţa se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2010 – 30 ianuarie 2012;
d. conferinţa se desfăşoară într-o altă localitate faţă de localitatea de reşedinţă a
solicitantului.
Art.45 În cadrul proiectului DoEsEC, pentru o lucrare ştiinţifică cu mai mulţi autori, prin
acest tip de acţiune suport se poate finanţa participarea unui singur doctorand.
Art.46 (1) Cheltuielile eligibile în cadrul acestei activităţi sunt cele de transport şi cazare
(2) Acordarea sprijinul financiar se realizează pe principiul decontării ulterioare a
cheltuielilor specificate la alin (2), după parcurgerea etapelor specificate la art 47.
(3) Sprijinul financiar în vederea participării la conferinţe şi publicării lucrărilor ştiinţifice se
va acorda numai în limita plafonului alocat în bugetul proiectului.
Art.47 Acordarea sprijinului financiar în cadrul proiectului DoEsEc în vederea participării la
conferinţe şi publicării lucrărilor ştiinţifice presupune ca doctorandul să parcurgă
următoarele etape obligatorii:
a. depunerea unei Cereri de finanţare pentru participarea la conferinţe împreună cu
acceptul lucrării din partea organizatorilor conferinţei şi programul acesteia, cu cel
puţin 10 zile înainte de plecarea la conferinţă;
b. primirea acceptului de eligibilitate a deplasarii din partea echipei de implementare a
proiectului. Aceasta va verifica, eligibilitatea cererii de finanţare şi oportunitatea
ştiinţifică a participării la conferinţa respectivă;
c. în cazul primirii acceptului, doctorandul va semna un act adiţional la contractul de
studii doctorale (Anexa 5, formular disponibil pe pagina www.doesec.ase.ro) şi va
participa la conferinţă;
d. întocmirea fişei de decont, în original, cu toate semnăturile solicitate şi depunerea
acesteia, la sediul proiectului, însoţită de documentele justificative aferente deplasării.
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Art. 49. În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către doctorand , a obligaţiilor care îi
revin pe perioada participării la conferinţă, echipa de implementare a proiectului poate decide
nedecontarea cheltuielilor.

Prevederi finale
Art.50 (1) Anexele 1-5 fac parte din prezenta Metodologie.
(2) Prezenta metodologie a fost aprobată de către Biroul Senatului Academiei de Studii
Economice din Bucureşti în şedinţa din data de 24 martie 2010
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