NORME INTERNE ALE CSUD PRIVIND PARTICIPAREA
DOCTORANZILOR DIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE LA
CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
Art. 1. Doctoranzii din Academiei de Studii Economice înmatriculați la forma de învățământ cu
frecvență, cu finanțare de la buget, au dreptul de a beneficia de finanțare pentru participare la
conferințe interne și internaționale pentru prezentarea unei lucrări în limitele bugetare aprobate de
către Senatul ASE prin Bugetul de Venituri și cheltuieli anual al ASE.
Art. 2. Pentru a putea fi validată în cadrul cercetării doctorale, participarea cercetătorilor doctoranzi
la conferințe interne sau internaționale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) conferința să aibă caracter ştiințific;
b) perioada de participare să se încadreze în perioada în care doctoranzii beneficiază de susținere
financiară de la buget (în primii trei ani ai studiilor doctorale);
c) lucrarea ştiințifică să fie legată de tema cercetării doctorale precizată în cadrul PID;
d) lucrarea să aibă specificată apartenența instituțională a autorului/autorilor şi să menționeze
numele finanțatorului:
„This paper was co-financed by The Bucharest University of Economic Studies during the PhD
program”.
Art 3. Vor fi finanțate, cu prioritate, conferințele științifice indexate în anii anteriori în baza de date
ISI Thomson Reuters.
Art. 4. Aprobarea participării la conferințe se va efectua în ordinea depunerii solicitărilor, în limita
fondurilor disponibile.
Art. 5. În vederea obținerii aprobării de participare la o conferință internațională, doctoranzii din
cadrul Academiei de Studii Economice vor depune, cu minim 30 zile calendaristice înainte de
efectuarea deplasării, la Biroul CSUD, următoarele documente:
a) Referat de oportunitate ce conține Cererea de finanțare a participării la conferințe
interne/internațională (Anexa 1);
b) Formularul de înscriere pentru participarea la conferințe (Anexa 2 – document imprimat
față/verso);
c) Documentul justificativ privind acceptarea lucrării spre prezentare în cadrul conferinței
(scrisoare / e-mail de acceptare şi / sau copie a programului conferinței);
Art. 6. Participarea la conferință va fi aprobată de către conducătorul de doctorat, avizată de către
directorul Școlii doctorale (prin semnarea Cererii de participare elaborată de către doctorand) și
validată de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat.
Art. 7. Doctoranzii din cadrul Academiei de Studii Economice pot beneficia de susținere financiară
pentru participarea la conferințe în limitele bugetare aprobate de către Senatul ASE prin Bugetul de
Venituri și cheltuieli anual al ASE.
Art. 8. Categoriile de cheltuieli eligibile pentru decontare în cadrul proiectului sunt: taxe de
participare la conferințe, cheltuieli de transport, cheltuieli de cazare.
Art. 9. Plafoanele de cheltuieli prevăzute pentru prezentarea lucrărilor la conferințe în cadrul
Academiei de Studii Economice sunt:
a) pentru participarea la conferințe organizate pe teritoriul României: suma maximă ce poate fi
decontată este de 1200 lei și include taxele de participare la conferință, cheltuielile de transport
şi cheltuielile de cazare, conform dispozițiilor legale în vigoare;
b) pentru participarea la conferințe internaționale: suma maximă ce poate fi decontată este 3000 lei
și include taxele de participare la conferință, cheltuielile de transport şi cheltuielile de cazare
(pentru maxim 3 nopți de cazare), conform dispozițiilor legale în vigoare.
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Art. 10. Cheltuielile care depăşesc plafoanele eligibile (ca durată sau sumă) vor fi suportate de către
studentul doctorand.
Art. 11. Pentru o lucrare ştiințifică cu mai mulți autori, prin acest tip de acțiune-suport se va finanța
o singură participare.
Art. 12. Nu se decontează cheltuielile de transport şi cazare pentru participanții la conferințe
organizate în localitatea de domiciliu a acestora.
Art. 13. După aprobarea de către CSUD a deplasării la conferință, studenții doctoranzi vor respecta
procdurile pentru deplasări interne și internaționale existente la nivelul Academiei de Studii
Economice din București.

Director CSUD,
Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN

2

