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Investeşte în oameni !  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: “Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”  
Beneficiar: Academia Română 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59758 
Nr. ………………/         1 
                                                     

 
 

PROCEDURA NR. 7 

privind  efectuarea şi raportarea stagiului de cercetare şi documentare 

în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi  

din Uniunea Europeană 
 

 
1. SCOP 

   Scopul acestei proceduri este de a stabili condiţiile pentru efectuarea şi raportarea stagiilor de 

cercetare şi documentare  în centre de cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din Uniunea 

Europeană, de către cercetătorii postdoctoranzi aparţinând grupului ţintă din cadrul proiectului 

„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, precum şi metodologia de decontare a 

cheltuielilor efectuate. 

     

2. DOMENIU DE APLICARE 
  Procedura se aplică pentru participarea la stagii de cercetare şi documentare în centre de 

cercetare şi inovare/institute de cercetare/universităţi din state membre ale Uniunii Europene şi anume: 

Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, 

Spania, Suedia, Ungaria. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

• Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                                                 
1 Referinţa / nr. de înregistrare din secretariatul beneficiarului 
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• Ordinul 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor 

eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea 

resurselor umane 2007-2013”; 

• Documente de reglementare proiect emise de AMPOSDRU: Ghidul solicitantului, Manualul 

operaţional al beneficiarului, instrucţiuni specifice ale AMPOSDRU, clarificări ale 

OIPOSDRU; 

• Cererea de finanţare a proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele 
globale” – ID 59758; 

• Contractul de finanţare a proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele 
globale” – POSDRU/89/1.5/S/59758; 

• Contractele de cercetare postdoctorală încheiate între Academia Română şi cercetătorii 

postdoctoranzi. 

 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
(1) Stagiul de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii Europene este 

perioada pe care un cercetător postdoctorand o petrece într-o instituţie de cercetare, de 

învăţământ superior sau într-o bibliotecă pentru a consulta materiale necesare realizării şi 

completării proiectului său de cercetare şi pentru a face schimb de informaţii şi bune practici 

cu parteneri de cercetare transnaţionali. 

(2) Procedură           Mod specificat de efectuare a unei activităţi 

(3)    AMPOSDRU        Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial   

                                      Dezvoltarea Resurselor Umane  

            (4)    OIPOSDRU         Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial   

                                      Dezvoltarea Resurselor Umane 

 

5.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
5.1.  Perioada de desfăşurare a stagiilor de cercetare şi documentare în state membre ale 

Uniunii Europene 
Cercetătorii postdoctoranzi înregistraţi în grupul ţintă al proiectului „Valorificarea 
identităţilor culturale în procesele globale” – POSDRU/89/1.5/S/59758 au obligaţia de a 

efectua un stagiu de cercetare şi documentare în centre de cercetare şi inovare/institute de 

cercetare/universităţi din state membre ale Uniunii Europene, în perioada 01.06.2011 – 

31.05.2012. 
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5.2.   Durata stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii Europene 
Stagiul de cercetare şi documentare în străinătate are o durată de 3 luni şi poate fi efectuat  

într-o perioadă neîntreruptă sau poate fi fragmentat în cel mult trei perioade a câte o lună 

fiecare.   

Stagiul începe în prima zi a lunii şi se încheie fie în ultima zi a lunii respective, fie în ultima 

zi a celei de-a treia luni în funcţie de modul de desfăşurare stabilit. 

5.3. Pregătirea stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii 
Europene 
 (1) Cercetătorul postdoctorand stabileşte cu aprobarea profesorului îndrumător modul de 

desfăşurare a stagiului: ţara, instituţia, perioada/perioadele. 

 (2) Cercetătorul postdoctorand obţine acceptul scris al persoanei cu care va colabora în 

instituţia parteneră transnaţională pentru desfăşurarea stagiului. 

 (3) Cu 3 luni înainte de data plecării la stagiu, cercetătorul postdoctorand comunică datele 

privind efectuarea stagiului de cercetare şi documentare la instituţia parteneră 

transnaţională, conform Anexei 1. 

Anexa 1 însoţită de acceptul scris menţionat la alin.(2) va fi depusă ( în 2 exemplare) la 

secretariatul ştiinţific al proiectului şi va fi avizată de expertul coordonator şi managerul 

parteneri externi. 

 (4) Managerul parteneri externi demarează formalităţile pentru încheierea unor documente 

oficiale privind accesul cercetătorului postdoctorand în instituţia parteneră 

transnaţională. 

 (5) Managerul parteneri externi transmite cercetătorilor postdoctoranzi Scrisoarea de 

acceptare/invitaţia din partea instituţiei gazdă. 

 (6) Managerul parteneri externi (împreună cu referentul relaţii externe) sprijină, în măsura 

posibilităţilor, cercetătorii postdoctoranzi  în rezolvarea problemelor de logistică privind 

desfăşurarea stagiului de cercetare şi documentare (legate de transportul internaţional, 

cazare şi alte probleme). 

5.4. Documentele necesare pentru efectuarea stagiului de cercetare şi documentare în 
state membre ale Uniunii Europene 
(1) Cercetătorii postdoctoranzi vor depune cu minim 30 de zile înainte de data plecării la 

stagiu, la secretariatul ştiinţific al proiectului  un dosar care va conţine următoarele 

documente: 

-  Formularul Cerere pentru aprobarea efectuării stagiului de cercetare şi 
documentare în state membre ale Uniunii Europene, avizată de expertul 
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coordonator, managerul parteneri externi, responsabilul financiar şi aprobată de 

managerul de proiect (Anexa 2); 

- Planul de cercetare în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi 

rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat într-o limbă de 

circulaţie internaţională), avizat de expertul coordonator; 

- Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea instituţiei gazdă care va conţine 

obligatoriu numele cercetătorului, perioada exactă de desfăşurare a stagiului, 

semnătura unui reprezentant legal sau a profesorului coordonator din 

universitatea/centrul de cercetare din străinătate, ştampila instituţiei (acolo unde 

aceasta există).  

 (2)  În baza documentelor menţionate la alin.(1) managerul parteneri externi redactează în 

termen de 5 zile de la data  aprobării efectuării mobilităţii, decizia privind deplasarea 

cercetătorului postdoctorand la partenerul transnaţional. 

  5.5. Desfăşurarea administrativă a stagiilor de cercetare şi documentare în state membre 
ale Uniunii Europene  
(1) Pe perioada stagiului de cercetare şi documentare în state membre ale Uniunii 

Europene cercetătorii postdoctoranzi beneficiază de sprijin financiar astfel: 

- bursa postdoctorală în valoare de 4.200 lei/lună; 

- un supliment al bursei de 2.100 lei/lună; 

- decontarea cheltuielilor de transport pentru un singur drum dus-întors (indiferent 

de modalitatea de efectuare a stagiului, respectiv într-o singură perioadă de 3 luni 

sau fragmentat), în limita sumei de 840 lei (reprezentând echivalentul a 200 euro 

calculat la cursul Infoeuro din aprilie 2009); 

- decontarea cheltuielilor de cazare în limita sumei de 105 lei/zi (reprezentând 

echivalentul a 25 euro/zi calculat la cursul Infoeuro din aprilie 2009). 

(2) Plata bursei postdoctorale şi a suplimentului bursei este condiţionată de transmiterea 

(în format electronic sau pe fax la secretariatul ştiinţific al proiectului) până pe data de 

5 a fiecărei luni pentru luna anterioară, a Raportului lunar de activitate cu privire la 

stadiul realizării obiectivelor din planul de cercetare postdoctorală, care va fi avizat de 

expertul coodonator, vizat în prealabil de supervizorul ştiinţific din instituţia primitoare.  

(3) Cercetătorii postdoctoranzi pot folosi următoarele variante de transport: 

- avionul la clasa economică; 

- trenul la clasa I cu vagon de dormit, un loc de dormit în cuşetă de 2-4 locuri; 

- autocarul; 



 

 

         
         
 
     

 
  

 

 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  OIPOSDRU ACADEMIA ROMÂNĂ  

  
       

5  

- autoturismul proprietate personală, numai cu aprobarea managerului de proiect; în 

acest caz posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 

100 km parcurşi pe ruta cea mai scurtă. 

(4) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite şi eventualele 

taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun , atunci când acesta este 

inclus în tarif. În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurată la unităţi hoteliere sau 

altele asemenea, cercetătorii postdoctoranzi pot închiria şi alte spaţii de locuit, cu 

condiţia prezentării de documente justificative. 

(5) La finalul stagiului de cercetare si documentare în state membre ale Uniunii Europene, 

în termen de 10 zile calendaristice de la revenirea în ţară, cercetătorul postoctorand 

trebuie să depună la secretariatul ştiinţific al proiectului următoarele documente: 

 Adeverinţa de la instituţia gazdă privind durata mobilităţii transnaţionale prin care 

să se certifice faptul că cercetătorul postodoctorand a efectuat stagiul de 

mobilitate, parcurgând toate activităţile prevăzute în planul de cercetare 

postdoctorală; 

 Rapoartele lunare privind activitatea desfăşurată în perioada de stagiu de 

cercetare şi documentare  în state membre ale Uniunii Europene (în original), 

avizate de expertul coordonator; 

 Raportul-sinteză care rezumă întreaga activitate ştiinţifică desfăşurată pe durata 

stagiului avizat de expertul coordonator; 

 Formularul „Decont de cheltuieli pentru deplasări externe” (Anexa 3) completat şi 

semnat la titular (pe prima pagină în stânga jos);  

 Pentru decontarea cheltuielilor de transport cercetătorii postdoctoranzi vor 

depune următoarele documente justificative, după caz: 

• Factura fiscală şi chitanţa emise pe numele Academiei Române, cod fiscal 

4192472, cont bancar RO48TREZ70023530156XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Bucureşti, dar precizat la explicaţii numele şi prenumele 

cercetătorului postdoctorand şi perioada deplasării, însoţite după caz de: 

-   biletul de avion (chiar dacă este electronic) şi tichetele de îmbarcare; 

-   biletul de tren (atenţie! Solicitaţi factura pentru biletul emis de SNCFR); 

-   biletul de autocar. 

• În cazul transportului cu autoturismul personal: 
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- bonurile fiscale pentru alimentarea cu carburant (data bonurilor fiscale 

trebuie să fie cuprinsă în perioada deplasării, iar alimentarea să se fi 

efectuat de la staţii de pe traseul urmat); 

- itinerarul cu detalierea numărului de kilometri parcurşi; 

- calculul consumului de carburant (7,5 litri/100 km). 

 Pentru decontarea cheltuielilor de cazare cercetătorii postdoctoranzi vor depune 

următoarele documente justificative, după caz: 

• Factura fiscală şi chitanţa emise pe numele Academiei Române, cod fiscal 

4192472, cont bancar RO48TREZ70023530156XXXXX, deschis la 

Trezoreria Municipiului Bucureşti, dar precizat la explicaţii numele şi 

prenumele cercetătorului postdoctorand, număr nopţi şi perioada şederii; 

• Contractul de închiriere (vizat de autoritatea locală) şi un document din 

care rezultă transferul bancar al contravalorii chiriei. 
 

Prezenta procedură a fost elaborată de echipa de management a proiectului şi poate fi 

completată în funcţie de necesităţile reale ce decurg din implementarea proiectului. 
 

           Anexe care fac parte integrantă din prezenta procedură sunt: 

1. Propunere de desfăşurare a stagiului 

2. Cerere pentru aprobarea efectuării stagiului de cercetare şi documentare în state 

membre ale Uniunii Europene 

3. Decont de cheltuieli pentru deplasări externe 

 

 
 

Elaborat:    Manager parteneri externi, ec. Precup Isadora 
 

                   Responsabil financiar, ec. Rusu Luana-Alhambra 

 
 

Avizat:       Consilier juridic, Şandru Mihai 

 
 

Aprobat:     Manager proiect, prof. dr. dr. H.C. Ioan-Franc Valeriu 

 


