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METODOLOGIE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONFERINŢE 
TRANSNAŢIONALE DIN CADRUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII 

EUROPENE 
 

A CERCETĂTORILOR POSTDOCTORANZI ÎN CADRUL PROIECTULUI “PROGRAME 
POSTDOCTORALE ÎN AVANGARDA CERCETĂRII DE EXCELENŢĂ ÎN TEHNOLOGIILE 

SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE INOVATIVE”   
 

CONTRACT POSDRU/89/1.5/S/56287 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
 Art. 1. Sunt consideraţi eligibili pentru susţinere financiară  în vederea participării la conferinţe 

transnaţionale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene toţi cercetătorii postdoctoranzi din 
cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile 
societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” care respectă următoarele 
criterii: 

(1) au o lucrare acceptată spre prezentare la o conferinţă transnaţională în cadrul statelor membre 
ale Uniunii Europene, al cărei volum editat este indexat în BDI – baze de date internaţionale 
sau în Thompson-Reuters (ISI) şi există documente doveditoare care să ateste acceptarea 
lucrării ştiinţifice (acceptul lucrării din partea organizatorilor, programul conferinţei); 

(2) lucrarea realizată este în concordanţă cu ariile tematice de cercetare postdoctorală şi implicit 
cu proiectul individual de cercetare postdoctorală; 

(3) lucrarea ştiinţifică are specificată următoarea informaţie: This work  was cofinanced from the 
European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources 
Development 2007-2013, project number POSDRU89/1.5/S/56287 „Postdoctoral programs at 
the forefront of the excellence research in the technologies of the informational society and 
innovative product and process development"; 
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(4) cercetătorul postdoctorand obţine avizul responsabilului financiar pentru bugetul estimat  
(Anexa 2). 
Art. 2. Cercetătorii postdoctoranzi au obligaţia de a participa la o conferinţă transnaţională în 

cadrul statelor membre ale Uniunii Europene susţinută financiar din cadrul proiectului „Programe 
postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi 
dezvoltarea de produse şi procese inovative”. 

Art. 3. Susţinerea financiară a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea participării la conferinţe 
transnaţionale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene se acordă în următoarele perioade: 
noiembrie - decembrie 2010; aprilie – octombrie 2011; aprilie – septembrie 2012. 

Art. 4. În cadrul proiectului „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în 
tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”, pentru 
susţinerea financiară a cercetătorilor postdoctoranzi, în vederea participării la conferinţe 
transnaţionale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, se utilizează sistemul de plată de tip, 
’’decontare”. 

Art. 5. Pentru o lucrare ştiinţifică cu mai mulţi autori se susţine financiar participarea unui 
singur cercetător postdoctorand. 

 
 

CAPITOLUL II 
Organizarea participării cercetătorilor postdoctoranzi la conferinţe transnaţionale în cadrul 

statelor membre ale Uniunii Europene 
 
Art. 6. Cercetătorii postdoctoranzi înscrişi la şcoala postdoctorală ”TRANSFERUL DE 

CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI 
DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE” depun la adresa: Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Str. Universităţii, nr.1., Pav. A, sala A003, 
Oradea, cu cel puţin 10 zile înainte de plata taxei de participare la conferinţă, un dosar conţinând 
următoarele documente: 

 referat de oportunitate pentru participare la conferinţe (Anexa 1); 

 lucrarea în extenso în formatul solicitat de organizatorii conferinţei; 

 acceptul lucrării din partea organizatorilor; 

 avizul responsabilului financiar pentru bugetul estimat (Anexa 2). 
Art. 7. Lipsa oricărui 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 şcolii postdoctorale ”TRANSFERUL DE 
CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI 
DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE”, Partener 2_Universitatea din Oradea. 

(2) Comisia de evaluare a dosarelor este formată din: 
a) Responsabil partener naţional 2, cu drept de vot; 
b) Trei experţi pe termen lung, cu drept de vot; 
c) Secretar tehnic, fără drept de vot. 
 (3) Comisia de evaluare este numită prin Decizia Rectorului Universităţii din Oradea. 
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 (4) Rezultatele evaluării (acceptat/neacceptat) se publică pe site-ul şcolii postdoctorale 
www.posdru56287.org/ în termen de 48 de ore de la data depunerii dosarelor. 

Art. 9. În cazul obţinerii acceptului de susţinere financiară în vederea participării la conferinţe 
transnaţionale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, se încheie un act adiţional la 
contractul de cercetare postdoctorală, privind participarea la conferinţe internaţionale în cadrul 
statelor membre ale Uniunii Europene între cercetătorul postdoctorand şi instituţia şcolii 
postdoctorale la care este înscris cercetătorul postdoctorand. 
 Art. 10. Cercetătorii postdoctoranzi, în urma participării la conferinţe transnaţionale din cadrul 
statelor membre ale Uniunii Europene, pot solicita decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi 
diurnă, care se va acorda în limita plafonului alocat în bugetul proiectului şi se stabileşte prin act 
adiţional. 

Art. 11. Decontarea cheltuielilor ocazionate de participare la conferinţe se realizează de către 
echipa de implementare P2 în condiţiile în care cercetătorul postdoctorand prezintă dovada   
publicării articolului şi a documentelor justificative aferente deplasării.  
 Art. 12. În măsura în care se constată neîndeplinirea de către cercetătorul postdoctorand a 
obligaţiilor ce îi revin în perioada participării la conferinţa transnaţională în cadrul statelor membre ale 
Uniunii Europene, echipa de implementare P2 va comunica postdoctorandului în cauză măsurile 
corective aferente, putând decide nedecontarea cheltuielilor de transport şi cazare. 

 
CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

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

partenerului naţional P2 – Universitatea din Oradea, din cadrul proiectului „Programe Postdoctorale 
în Avangarda Cercetării de Excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi Dezvoltarea de 

Produse şi Procese Inovative” pentru participarea cercetătorilor postdoctoranzi la conferinţe 

transnaţionale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene şi poate fi modificată şi completată în 

funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 
  (2) Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta Metodologie. 

 
 

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Biroul Senat al Universităţii din Oradea, în 
şedinţa sa din data de 15.11. 2010. 
 
 

        RECTOR 
      Prof.dr.ing. Cornel ANTAL 
 

http://www.posdru56287.org/
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ANEXA 1 

 
CONŢINUTUL REFERATULUI DE OPORTUNITATE PENTRU PARTICIPARE LA CONFERINŢE 

 

I.  Date personale 
1. Nume şi prenume 
2. Instituţia de învăţământ/de cercetare 
3. Telefon 
4. E-mail 

 
II. Titlul lucrării ştiinţifice 

 
III. Denumirea conferinţei  

 
IV. Locul desfăşurării, adresa web   

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

 
VI. Tipul conferinţei (volum editat indexat în BDI sau în Thompson-Reuters (ISI))  

 
VII. Numele şi  prenumele tuturor autorilor 

 
VIII. Data şi semnătura titularului 
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ANEXA 2 
 

ESTIMARE CHELTUIELI 
 

Nume şi prenume…………………………………………………………………………………..................... 

 
Cercetător postdoctorand în cadrul şcolii postdoctorale......................................................................... 

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

 
Perioada de desfăşurare a conferinţei………………………………………………………………............... 

 
Estimare cheltuieli de transport (avion, tren)……………………………………………………….............. 
 
Estimare cheltuieli de cazare………………………………………………………………………................. 
 
Estimare cheltuieli diurnă........................................................................................................................ 
 
 Data:..................................... 
 
 
           Aviz  
          Responsabil Financiar 
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ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
PRIVIND PARTICIPAREA POSTDOCTORANZILOR LA CONFERINŢE TRANSNAŢIONALE ÎN STATELE 
MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE DIN CADRUL PROIECTULUI „PROGRAME POSTDOCTORALE ÎN 
AVANGARDA CERCETĂRII DE EXCELENŢĂ ÎN TEHNOLOGIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI 

DEZVOLTAREA DE PRODUSE ŞI PROCESE INOVATIVE” CONTRACT POSDRU/89/1.5/S/56287 

 
Nr. .................../................... 

 
Între: 
Universitatea din Oradea cu sediul în str. Universităţii, nr.1, reprezentată de Prof. univ. dr. ing. 
Cornel ANTAL în calitate de Rector şi ec. Crina GHERLEA în calitate de Director Economic, 
şi 
D-na/Dl. ...............................................................................................................având actul de 
identitate cu seria................. nr. ..........................., CNP .............................................................., 
domiciliat(ă) în localitatea .............................................................................., str. 
.................................................................. nr. ................., bl. ............, sc. ..........., et. ..........., ap........., 
judeţul/sectorul ................................., tel. ................................................, în calitate de cercetător 
postdoctorand participant la conferinţa transnaţională,  
 
au convenit încheierea prezentului act adiţional la contractul de cercetare postdoctorală. 
 
Art. 1. Prezentul act adiţional reglementează aspectele specifice ale participării postdoctorandului la 
conferinţa transnaţională din state membre ale Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Programe 
postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi 
dezvoltarea de produse şi procese inovative” contract POSDRU/89/1.5/S/56287. 
Art. 2. Cercetătorul postdoctorand participant la conferinţă are următoarele drepturi: 

(1) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă pentru participarea la conferinţa 
transnaţională .................................................................................................................................... 
........................................................................, organizată în perioada ..........................................., 
decontare, care se va face în limita plafonului alocat în bugetul proiectului, în valoare de 
..................................................................................... 

(2) Încasarea contravalorii cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă. 
 
Art. 3. Cercetătorul postdoctorand participant la conferinţă are următoarele obligaţii: 

(1) Să prezinte dovada publicării articolelor (ISSN/ISBN) şi a documentelor justificative 
aferente deplasării. 

(2) Să specifice în cadrul lucrării ştiinţifice următoarea informaţie: This work  was 

cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human 
Resources Development 2007-2013, project number POSDRU89/1.5/S/56287 „Postdoctoral 
programs at the forefront of the excellence research in the technologies of the informational society 
and innovative product and process development". 
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Art. 4. Nerespectarea de către cercetătorul postdoctorand a obligaţiilor prevăzute la Art. 3 conduce la 
nedecontarea cheltuielilor de transport şi cazare aferente participării la conferinţă. 
 
 Prezentul act adiţional la contractul de cercetare postdoctorală a fost încheiat în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 

 
 RESPONSABIL PROIECT PARTENER_2   POSTDOCTORAND BURSIER 
 Conf. dr. ing. Livia BANDICI 

 
 

 

 

 DIRECTOR ECONOMIC     OFICIUL JURIDIC 

 ec. Crina GHERLEA      Jurist 
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