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Metodologie de acces/evaluare/validare a participării la conferințe  

și de finanțare a taxei pentru publicarea articolelor în reviste  
indexate în baze de date internaționale   

(versiunea a II-a) 
 
 

Art. 1 Prezenta metodologie reglementează modul de acces al beneficiarilor proiectului la sprijin 
financiar pentru participarea la conferinţe organizate în țară sau în străinătate, precum și pentru 
publicarea de articole în reviste indexate în baze de date internaționale. 
 
Art. 2 Au dreptul la sprijin financiar în vederea participării la conferinţe organizate în ţară sau în 
străinătate toţi doctoranzii și cercetătorii postdoctorat incluşi în grupul ţintă al proiectului, care respectă 
cumulativ următoarele condiţii: 

- au o lucrare acceptată în vederea prezentării la o conferinţă de prestigiu organizată în ţară sau 
în străinătate şi există dovezi ale acceptării lucrării (scrisoare de acceptare, programul 
conferinţei, mesaj primit prin e-mail etc.); 

- în cazul lucrărilor realizate de mai mulţi autori beneficiari ai proiectului, numai unul poate solicita 
sprijin financiar pentru participarea la conferinţă, iar indicatorul se va împărţi proporţional între 
coautori; 

- existența unei concordanțe între domeniul de doctorat/cercetare postdoctorală, tema de 
cercetare a doctorandului/cercetătorului postdoctorat, tema lucrării înscrise la conferință și 
profilul conferinței vizate; 

- există un aviz favorabil din partea conducătorului de doctorat/mentorului. 
 
Art. 3 Au dreptul la sprijin financiar în vederea publicării de articole în reviste indexate în baze de date 
internaționale toţi doctoranzii și cercetătorii postdoctorat incluşi în grupul ţintă al proiectului, care 
respectă cumulativ următoarele condiţii: 

- au o lucrare acceptată în vederea publicării într-o revistă indexată în baze de date internaționale 
şi există dovezi ale acceptării lucrării (scrisoare de acceptare, mesaj primit prin e-mail etc.); 

- în cazul lucrărilor realizate de mai mulţi autori beneficiari ai proiectului, numai unul poate solicita 
sprijin financiar pentru publicarea articolului, iar indicatorul se va împărţi proporţional între 
coautori; 

- în cazul lucrărilor realizate de un beneficiar al proiectului în coautorat cu terţe persoane, 

beneficiarul poate solicita sprijin financiar doar pentru suma de plată imputată acestuia, în baza 
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prezentării unei facturi în care apare explicit suma de plată ce îi revine beneficiarului din proiect 

(conform art. 14 alin. (3) al prezentei Metodologii); 

- existența unei concordanțe între domeniul de doctorat/postdoctorat, tema de cercetare a 

doctorandului/cercetătorului postdoctorat, tema articolului și profilul revistei în care acesta este 

publicat; 

- există un aviz favorabil din partea conducătorului de doctorat/mentorului. 
 
Art. 4 (1) Poate fi solicitat sprijin financiar în vederea participării la conferinţe organizate în perioada 
01.11.2022 – 01.12.2023. 
(2) Poate fi solicitat sprijin pentru pentru publicarea de articole în reviste care apar până la finalul 
perioadei de implementare a proiectului, atât timp cât taxa de publicare este plătită în perioada 
01.11.2022 – 01.12.2023. 
 
Art. 5 (1) Beneficiarii proiectului pot solicita finanțare pentru participarea la o conferință organizată în 
țară sau în străinătate, în limita celor 45 de participări la conferințe prevăzute prin proiect, pe baza 
principiului finanțării cererilor în ordinea solicitărilor. 
(2) Fiecare doctorand/cercetător postdoctoral are dreptul la sprijin financiar pentru publicarea unui 
articol într-o revistă indexată în baze de date internaționale, acest drept fiind garantat în primele nouă 
luni de acordare a sprijinului financiar, în limita a 63 de taxe de publicare prevăzute prin proiect. 
(3) Este posibilă finanțarea celei de-a doua participări la o conferință sau a celui de-al doilea articol 
pentru același beneficiar al proiectului, dacă această cerere este adresată în ultimele trei luni de 
acordare a sprijinului financiar și dacă există buget disponibil pentru această activitate. 
 
Art. 6 Valoarea estimativă a sprijinului financiar pentru participarea la o conferinţă organizată în țară 
sau în străinătate este de max. 6.700 lei (pentru conferințe în țari UE) și max. 3.790 lei (pentru conferințe 
în România), din care: 

- max. 1.974 lei pentru transport în tări UE, maxim 600  lei conferințe internaționale organizate 
în România; 

- max. 742 lei/noapte (în funcţie de statul membru UE în care se defăşoară conferinţa, a se vedea 
Anexa 3 la prezenta metodologie) suma forfetara (max. 3 zile) pentru conferințe organizate în 
străinătate și max 230 lei/noapte pentru conferințe internaționale organizate în România; 

- max. 2.500 lei pentru taxa de participare. 
 
Art. 7 Valoarea maximă estimativă a sprijinului financiar pentru publicarea unui articol într-o revistă 
indexată în baze de date internaționale este de 5.000 lei. 
  
Art. 8 În vederea obţinerii sprijinului financiar pentru participarea la o conferinţă organizată în țară sau 
în străinătate sau pentru publicarea unui articol într-o revistă indexată în baze de date internaționale, 
solicitantul va completa o cerere conform modelului anexat prezentei metodologii şi o va depune, 
anexând şi dovada acceptării lucrării/articolului, precum şi factura emisă conform art. 14. Alin. (2), (3) 
din prezenta metodologie, la Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat (Rectorat, Corp A, etaj 2), 
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cu cel puţin 20 zile înaintea datei estimate pentru plecarea la conferinţă sau datei limită pentru plata 
taxei de participare. 
 
Art. 9 Cererea va fi analizată de managerul proiectului în maximum 48 ore de la primirea cererii şi va fi 
aprobată în condițiile prezentei metodologii, respectării plafonului și a bugetului alocat acestui tip de 
activităţi prin cererea de finanţare.  
 
Art. 10 Expertul comunicare și informare grup țintă va transmite beneficiarului, în maximum 48 ore de 
la depunerea cererii, rezultatul analizei solicitării acestuia şi îl va îndruma în vederea realizării 
formalităţilor necesare. 
 
Art. 11 (1) Pentru toate solicitările vizând sprijinul financiar pentru publicarea de articole în reviste 
indexate în baze de date internaționale, precum și în cazul în care se solicită şi obţinerea de sprijin 
financiar pentru plata taxei de participare la conferinţă, pe lângă cerere, va fi completat şi un Referat 
de necesitate şi oportunitate, conform modelului utilizat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi.  
(2) Pe el vor fi trecute doar informaţiile precizate în modelul anexat prezentei metodologii, urmând ca 
restul semnăturilor şi elementelor de conţinut să fie obţinute de echipa de management.  
 
Art. 12 În cazul participărilor la conferințe, sunt eligibile cheltuielile legate de transportul aerian, feroviar 
sau rutier, în funcţie de posibilităţile existente şi de opţiunea beneficiarului, în limita plafoanelor de 
cheltuieli aprobate prin cererea de finanţare.  
 
Art. 13 (1) Pentru participarea la conferinţe organizate în România, sunt eligibile cheltuielile cu cazarea 
în hoteluri clasificate cu maximum 3 stele.  
(2) În cazul participării la conferinţe organizate în străinătate, nu există o asemenea constrângere, 
singura restricţie fiind legată de plafonul de cheltuieli aprobat prin bugetul proiectului inclus în cererea 
de finanţare. 
 
Art. 14 (1) În vederea decontării cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi pentru decontarea taxei 
de participare sau a taxei de publicare, după caz, beneficiarul va prezenta la Serviciul Financiar al 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi documentele care dovedesc efectuarea acestora (facturi, 
chitanţe, bonuri fiscale, extrase de cont – pentru plăţile făcute prin virament bancar, inclusiv on-line, 
după caz). 
(2) Toate facturile şi chitanţele legate de transport şi cazare trebuie să fie emise pe numele 
beneficiarului de sprijin financiar în cadrul proiectului.  
(3) Factura pentru taxa de participare/taxa de publicare trebuie să fie emisă pe numele Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, jud. Iaşi, România, cod fiscal 4701126, 
numele beneficiarului urmând să apară doar la secţiunea dedicată explicaţiilor referitoare la taxa de 
participare.  
(4) Cheltuielile aferente participării beneficiarilor la conferințe organizate în țară sau în străinătate sau 
publicării de articole în reviste indexate în baze de date internaționale nu pot fi decontate în lipsa 
documentelor menţionate anterior. 
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Art. 15 Pot fi decontate numai cheltuieli efectuate sau corespunzând unor documente emise după data 
aprobării de către managerul proiectului a cererii de acordare a sprijinului financiar pentru participarea 
la conferinţe sau publicarea de articole în reviste indexate în baze de date internaționale. 
 
Art. 16 (1) Pentru cheltuielile legate de transport şi cazare pot fi solicitate sume în avans cu mai puţin 
de 10 zile înaintea plecării la conferinţă, dar acest lucru atrage obligativitatea depunerii decontului în 
maximum 24 ore de la întoarcerea din deplasare.  
(2) Nerespectarea acestui aspect atrage aplicarea de penalităţi de întârziere care vor fi suportate de 
beneficiar. 
 
Art. 17 (1) Cheltuielile legate de taxa de participare la conferință pot fi decontate şi înainte de perioada 
de desfăşurare a conferinţei, cu condiţia existenţei facturii şi documentelor de plată în original.  
(2) Ulterior, va trebui ataşată la referat şi dovada participării la conferinţă.  
 
Art. 18 (1) Cheltuielile legate de taxa de publicare a unui articol într-o revistă indexată în baze de date 
internaționale pot fi decontate şi înainte de momentul publicării articolului, cu condiţia existenţei 
facturii şi documentelor de plată în original.  
(2) Ulterior, va trebui ataşată la referat şi dovada publicării articolului. 
 
Art. 19 După participarea la conferinţă, beneficiarul va depune la Biroul de Studii Universitare de 
Doctorat copii după programul conferinţei, lucrarea susţinută, certificatul de participare, prezentarea 
PowerPoint, fotografii etc. 
 
Art. 20 (1) Este obligatorie afilierea instituţională la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi 
precizarea sprijinului financiar obţinut în cadrul proiectului.  
(2) Va fi folosit următorul text orientativ pentru Acknowledgement: This work was co-funded by the 
European Social Fund, through Operational Programme Human Capital 2014-2020, project number 
POCU/993/6/13/153322, project title << Educational and training support for PhD students and young 
researchers in preparation for insertion into the labor market >>. sau Această lucrare a fost cofinanţată 
din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, proiect numărul 
POCU/993/6/13/153322 << Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în 
pregătirea inserției în piața muncii>>. 
  
Art. 21 Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului „Suport 
educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, 
POCU/993/6/13/153322, la data de 17.01.2023, şi poate fi modificată sau completată în funcţie de 
nevoile specifice care decurg din implementarea proiectului. 
 
 

Manager proiect, 
Conf.univ.dr. BRÎNZĂ Florin 
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            Anexa 1 
                                                    Se aprobă. 

Manager proiect, 
Conf.univ.dr. BRÎNZĂ Florin 

 
 

Domnule Manager proiect, 
 
 

Subsemnatul(a)  _________________________________________________________, 
doctorand(ă)/cercetător postdoctorat al/a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea 
___________________________________________________________________, domeniul de 
doctorat/cercetare postdoctorală: _______________________________________, conducător 
ştiinţific/mentor: ________________________________________________, tema de cercetare 
doctorală/postdoctorală: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
membru al grupului ţintă al proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri 
cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, POCU/993/6/13/153322, vă rog să aprobaţi, în 
condiţiile contractului de sprijin financiar încheiat în cadrul acestui proiect, finanţarea participării la 
Conferinţa 
_____________________________________________________________________________ 
organizată de __________________________________________________________________, la 
________________________________, în perioada _______________________, cu lucrarea 
______________________________________________________________________________. 
 
 

Data:          Semnătura, 
 

Aviz favorabil, 

Conducător științific / Mentor, 

.........................................................................  
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                                                    Se aprobă. 
Manager proiect, 

Conf.univ.dr. BRÎNZĂ Florin 
Domnule Manager proiect, 

 
 

Subsemnatul(a)  _________________________________________________________, 
doctorand(ă)/cercetător postdoctorat al/a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea 
___________________________________________________________________, domeniul de 
doctorat/cercetare postdoctorală: _______________________________________, conducător 
ştiinţific/mentor: ________________________________________________, tema de cercetare 
doctorală/postdoctorală: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
membru al grupului ţintă al proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri 
cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, POCU/993/6/13/153322, vă rog să aprobaţi, în 
condiţiile contractului de sprijin financiar încheiat în cadrul acestui proiect, finanţarea publicării 
articolului 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
în revista ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 

Data:          Semnătura, 
 
 

Aviz favorabil, 

Conducător științific / Mentor, 

 

......................................................................... 
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CUANTUMUL INDEMNIZAŢIEI DE CAZARE  
ÎN FUNCŢIE DE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 

Nr. crt. Ţara 
Indemnizaţie de cazare 

(EUR/noapte) 

1 Austria 150 

2 Belgia 150 

3 Bulgaria 100 

4 Cehia (Republica) 150 

5 Cipru 150 

6 Croaţia 100 

7 Danemarca 150 

8 Estonia 150 

9 Finlanda 150 

10 Franţa 150 

11 Germania 150 

12 Grecia 150 

13 Irlanda 150 

14 Italia 150 

15 Letonia 150 

16 Lituania 150 

17 Luxemburg 150 

18 Malta 150 

19 Olanda 150 

20 Polonia 150 

21 Portugalia 150 

22 Slovacia 150 

23 Slovenia 150 

24 Spania 150 

25 Suedia 150 

26 Ungaria 150 

 


